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ప్రకాశకుల ఏజ్జు జ 

భగవత్క్యపవలన? జిరకాలవాంఛిత మీనా(టిీ కీడే డేరినడి. ఇదిగో అదిగో అనుచు 

వచ్చిన ఈ ప్రచురణ నే(టికి అం ధ, షాఠక్షలోకమునకు అర్బింప(గలుగు చున్నాము. 

దీని ప్ర చురణ విషయమున చాల జాగె నమాట ఒప్పుకొనక తీజదు. కొని, 

అందుకు(గల క కారణములను విషయజ్ఞులై న పాఠకమహాశయులు గ్ హింపకపోరు. 

అయినను మావంతు మేము చెప్పుట ' మా ధర్మము. 

దీని ముద్రణ మారంభించి రెండేండ్లు దాటినది. ము దాశాలవారిని ఎంత 

తొంద పేట్టినను, మేమెంత కొందటపసడినను ఆలస్యమయియే తీణీనది. పెద్దగ గ ంథ 

మగుట ఒకటి; మూడు భాషాలిపులతో కూడియుండుట రెండు; కాగితములు శోటుక 
మొదలైన ముద ద్రణాసామ గి కి తలవని తలంపుగా వచ్చిన కటికి కాటకము మూ(డు; 

ఆటు మూండై న్ు మూడు ఆతై నను పుస్తకమును మతెవరును తీర్చని అందచంద 

ములతో( దీర్పవలయునను పట్టుదల నాలుగుఇంకను ఇట్టి వే మజెన్నో కారణ 

ములు చేరి అనుకొనని విధముగా ఇంత జాగు అయినది. 

దేశకా లపరిస్థితు లెజీంగిన ఆం ధ్రమహాజనులు ఈ ఆలస్యమునకు మమ్ము 
మన్నించి, దీనిని దప్పక ఆదరింతురని + ఆశించుచున్నాము. వారి ఆదర ప్రోత్సాహ 
ములతో ఇట్ట ప్రచురణలు ఇంకను ఎన్నిటినో వెలువరింపవలెనను గాఢసరకల్పము 

మమ్ము నలముకోనియున్న ది. ఆ సంకల్పమును సిద్దింప(జేయు బాధ్యత సర్వథా 
అంధ్ర మహాజనులదే అని విన్నవించుచున్నాము. 

ఈ ప్ర చురణకు మా ఆదర్శమున కనుగుణముగా సంస్కృత మూలమును 
శుద్దముగా “పరిష్కరించి, నలుగురికి నచ్చునట్లు తెలుగు టీకా వివరణములు 

సమకూర్చి పీఠిక (వాసి యిచ్చిన బ్రహ జనమంచి సంకటసు బహ్మణ్యళర్మ 
గారియొక్కయు, బహుళవ్యాసంగములు పెట్టుకొనియు, కార్యభారమును సరకుసేయక 

ఇందలి సంస్కృ్బృతాం ధ్రా ధాం గ్రపదములకు ఎ అనుగుణమైన హిందీసర్యాయపదములను 

సమకూర్చి పెట్టిన విద్వాన్ U ఎ. సి. కామాకిరావు, 3.1, B.O.L. గారి 

యొక్కయు, గ, ౨థమునందు కసం పడకుండ ఆద్యంతము చక్కగ చూచిన 

శ్రీ) టి, వి. రంగాచార్లు గారియొక గ్రాయు అవ్యాశానురాగమును ఎంత కొనియాడినను 

తీజదు. వారి కివే మా కృత జ్ఞతావంద నము లర్పించుచున్నాము. 

నాలుగుభాషలలో ఇంత నాణెముగా( దీరిన అమరము ఇదివజణకు లేని లోటును 
ఎంతో కష్టించి, ధనము వెచ్చపెట్టి యీ విధముగా. దీర్చి మావంతు విధి మేము 
నెజివేర్చినారము. మిగిలిన భారము పాఠకులకే వదలినారము. 

కడప Vy శ 

ast. f ప్రకాశకులు, 



గం కేతముల వివరణము 

పర్యాయ పదముల యర్గములను, ol () 
షా sr టం 

ములను 'దెలుఫువానికి రెండు వైపుల 

అజంతశ బములకు 

పహాలంతశ బములకు 

అవ్యయములకు 

వుంలింగములకు 

(స్రైలింగములకు 

నఫష్రుంనక లింగములకు 

ఫుం(స్ర్రైలింగములకు 

వున్న వుంనక అింగములకు 

(స్రీ నవుంసకలింగములకో 

త, లింగమునకు 

పాఠాంతరములకు 

పతౌంతరములకు 

ఏకవచనములకు 

ద్య్వెవచనములకు 

బహువచనములకు 

కదాహారణములకు 

అ-ఆ మొధ్ధ లెనవి 

. ..చ్-జ్-త్ -ప్-న్ మొదలైనవి 
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సకల జీవకోటిలో మానవజన్మ యు త్రమము, సకల శతి స్థలి పురా 

ర కావ్య నాకు కొదుల యందలి సోారనును గృహించి సమాజశికు ఏ నువగురీతీ నితర 

నడిపించు చు6 దాను నడచుచు నిహపరలోకసుఖంబుల ననుభవింప నర్హ్ల మై 

ది మానవజన్మమని యెల్లరకు సువిదితము, సర్వము య. కష్టిధినము, శబ 

వివిధ పదార్థ బ్బంప్ హితము, పదస్వరూపమును “సు సు ప్రిజంతేంపదన్ ' అని వ్యాకర్త 

వచించిరి. వక: కబ్దః సువ సృయుంజానే స్వే 5 లేశ కౌమధు గ్నవతి ఆ 
థ ౬ ] 

సూతమున సుకబము సువయోగమయినయడ 'స్వర్ష సుఖంబుల ననుభ విం' 

జేయనను భెవ మిందు వ్యక్త ము, సకలళాస్ర్రృములను, నిగమములను నవగత: 

వేనీకొ నవలయునన్న దదర్శ బోధ నుత్యావళ్యకము, పదములయం దొక శ 

యిమిడియుండును. అది మనస్సున కొక విభమగు పృచోదనము గల్తించు. 

మానవుడు దానివలన సకలవిధములగు కార్యముల నిర్వహించుటకు సమః 

డగును, వివిభములగు శృులిస్థుతుల యర మును గ్ర హింపవలయునన్న వ్యాక 

జాదులు తోడ ప్ప డ గలవు, పెద్ద లిక్కా_రణమున నే వ్యవహార మువలనన్వు ఆ 

వాక్యమువలనను, కోకాదులవలనన్యూ వ్యాక రణంబువలనన్ము ఉఆపమాౌానమువలన; 

వాక్యముల సందర్భమువలనను పదములయొక్కు_. భావమును సులభముగ ఇ! 

కొనుట కనువగునని వచించికి, ఈ తోడ్పడువానిలో నొక దానికంశు నొక 

యెంతయు వంతు గొని యుపళరించునందురు. ముఖ్యము గా నిఘంటు పర్యా, 

పదమగు కోశము మిక్కు_టయుగా నుపకరింప6గలదని విజ్ఞల మతము, తర్కిిం 

చూడంగా నిదే సత్యమని తోచుచున్నది, ఒశే యర్థమును చెలుప్రు పదము 

విరివిగ నుండినను, వాని “నెకత్ర, సమా వేశపజచి భాపాసేవకులకు సులభము; 

దోడ్పడి భాపాభివృద్దిని గలిగించునవి నిఘంటువు లను మాట య థార్థవ 

ఈ నిఘంటువులందలి పదములన్నియు వ్యుత్పత్తి సహితము లై సార్థక ముల 

యుండును, వీని నభ్యనీంచుటవలన య థార్థ జ్ఞానము తప్పక యేర్చడంగలదు, 

ఈ య థార్థజ్ఞానము శె తాను తరించుటకును నితరుల6 దరింప ౧జేయుటకును మూ 

కారణముగా నుండును, శుద్ధమగు పద ప్రయోజనమును చెలినీ పృయోగించుటకో 



iv 

ననుకూలత యేర్పడును, ఈ లోకమున భాపానేవచే లోక సేవ చేయుట, తద్వారా 

కృతా తార్తత గలుగుట్క సత్సద శు పృయోగము చే సుకృత సంపాదన మగుటవలన6 

బుణ్యలో కొనుభ వమును గలుగుననుట నిర్వివా దాంళము, “అర్థము తెలియని చదువు 

9 వ్ ఇళ వ జ వ్యర్థము అన్నట్లు చదువుట కెంతవచ్చినన్కు నిరాఘాటముగ సకల గ్రంథములను 

జదువC గల్తినను పదార్థ జ్ఞ నవిరహాతమగు చదువు చూడ నడవియందుం గాసిన 

నస్నెలవంట్ది, భస్పృహవ్యమువంటిది, కాంబటియే పడార విజానము మనుష్య 
లు థి ఇ 

జన్మ మె లీ వ్రినవానికి ముఖ్యమనవలయును, మనుష్యులే కౌదు పశ్మవులుకాడ 

భ్వనినిబట్టి సకల కార్యక లాసముల నిర్వహించుటకు సమర్థములయి యుండుట 

మనము లోకమున6 గాంచుచు సే యున్నాము, కనుక కల బ్ర బృహోోపాసన 

మత్యంత మావశళ్యకమయిన విషయము, చదువుటకోను, వ్రాయుటకోను రానివారు 
లో ఎహూం శ్ జు అ ఊఉ కూడ బదము విన్నంతమ తృయున చే యరావబోధము నొంది ప్రపంచ చువృత్తి 

యం దుత్సాహవంతు లై “కార్యశూరుల గుట కుం గారణమేమి ౪ శాబ్బబోధయే, 

వారి కీ జ్ఞాన మెట్లు కల్లినడి * క్రోశోములను బలిం చియా యనవలదు, ఆప్తవాక్యము 

ముఖ్యమని రెటుంగవలయు, తీగినబారు నమ్మకముగలచా రీ పదమున కిది యర్థ 

మని వస్తుజ్ఞానము నెటుకపజిచి యలవాటుపడునట్లు చేయుటవలన చెవశేమి 

పల్కి_నను నందలి యర్థమును గనుగొని మనస్సు సే పే శేపింపలగా. గార్యవ్యగ్సు 

లగుచుండుట యని తెలియవచ్చునుః ముఖ్యము గా నొక్కు_విషయ మాలోచిం 

తము, పనసీబాలురు కమ్మ కృమముగా భాహ నధిగమించి మనము చెప్పిన నడుచు 

చుండుటకు, మనము పల్కిన పల్క్ము_ల యరగ్గమును గమనించుచుండుటకు హేతు 

వేమందురు *ి ఆర్తవాకశ్థనురక్ ర మహపిొమయే, ఈ విధముగ వృద్ధి పొందిన 

భాష మలింత వివేకమును గల్తంచి కు తి స్థుతి ప్రురాణాదులందు6 గలి యంర్థావ 

బోధము నొనరింప నెపుడు సమ రమసునా యనిన చేకార్గబోథకములగు పక్క 

పదములను చెలినీకొన. గల్లుటశెత నే యిని రమెటుంగ నగును, ఇట్టి యేకార్థబోధ 

కములగున వియీ క్రోశముల్యూ నిఘంటువులు అందురు, ఈ నిఘంటు జానము బాల్య 

మున సే యలవడిన భా హెభివృస్టికిం గడుంగడు తోడ్చడునని ముమ్మాటికి. జెప్ప 

' వచ్చును, 

ఇట్టి నిఘంటువు అన్ని భొషలకోను లేవు, కొన్ని భాపలకో మౌత్ర, మె 

కలవు. కొన్ని నిఘంటువులు నామములు మాత్ర త్రమే వివరించును, అవియును 

కృనుముగ 6 గాక యేదో యొక ఫక్కి నన్నసరించును, కొన్ని లింగముల( 

'జెల్పును, అవియును నస్పవ్య స్తముగ నే యుండును, సంస్కృత భాషయందు, 



చెక్కు. నిఘంటువులు కలవు, ఒక్కొక్కటి యుకొొ_క్క_ పంథయందున్నది, 
ఒకొ్క_క్క_ తెగకుం జేరిన పదముల నొకొ._క్క_ ఫాగమున నిమిడించి వానికి. దదను 

గుణమగు లింగ జ్ఞానమును జెల్పు నిఘంటువులలో మిన్న యనందగినది యమర 

సింహకృతనుగు “హామలింగానుశాసన మే యని చెప్పవలయును, మేదినీకోశము, 

విశ్వుకోళము, ధనంజయ నిఘంటువు, హారావళీ, నా నార్థ రత్నమాల మున్నగునవి 

యన్ని యుండినను సకలశా [మ్ వే త్తయగు అమరని ంహోని నామలింగానుశాసన 

ముతో సరిరావని చె ప్పవలయును, "మహాపండిత చకృవర్షియగు అభుర సింహుడు 

నామలిండానుకాసనము రచించుటచే నీ (గంథ రత్నము యొక్క విలువను చేశమున 

వెిలయిర్యసందలంచి - పెక్కు. వ్యాఖ్యా నములు, వివరణములు పండిత స్క కొండులు 

గావించిరి, ఇందువలన నీ నామలింగానుశాసన సన ప్రయాణము సుస్పష్ట్రమగును, 

గురుబాల పృబోధిక (లింగాభట్టీియము), మౌశ్రామూయము, అమరసారము 

మున్నగునవి యెల్ల రకు. జెలినిన విషయమే, అమర సింహుడు గ్రంథముల నెల్ల 6 

బఠించ్చి వోధిం చి, నిఘంటువుల. దర్శించి యా నామలిం నొనుకాస నమును 

రచించినాడు. దానే “సమాహృశ్యాన్యతం తా, త్యాణి” అని ఘంటాపథ్గముగ 6 

'జెప్పియు న్నాడు, 

ఈ యమరసీంవా మహాకవి కౌలనిర్ల యాడి ఏకము పలువురు పలువిధములుగ 6 

బేసియు న్నారు, చారిత్రక కొరుల నెద్ధాంకము మాత్రము క్రీస్తుళకము ఏడవళ తద్ది 

యారంభమున నుండవచ్చునని మాత్రము తేలుచున్నని, 

“భన్యంతరిక్షపణకాౌమర నీంవా శంఖ 

భశాళ భట్ట ఫఘటకర్చర కాళలిడాసాః 

ఖా్యాతోవఠావామిహీరో నృప లే సృ ఫెయాం 

3 సలి ర త్నానివై వరరుచిర్నవ విక్కమ ని 

అను క్లో కాను సారముగ వికమాదిత్యుని సభయందుండు నవరత్నములలోం 

చేక్కొ_నంబడిన యమరుండు నామలింగానుకాసన కర్త యని తెలియు చున్నది, 

కొంది మతమున డ్రీస్తుశకమునకుం బూర్వము. వికృమాదిత్యుం డుండుట చేళి 

దత్స ఫారత్నముగ అమరన్ ఏంహుండుకూడ నుండుటవలనల దత్కాలికండని 

యొన్నుదురు, ఇదమిత్ధనుని యింతదనుక ఈ గాలని క్షయము వేయంబడలేదు, 

ఏ కొలమువాండైనను సరే యఖండ యకోవిరాజితు డగు నీ యమరనీంహు(డు 

సర్వదా సర్వథా సృరింప6దగిన వాండ, వూబింప6దగిన వాందడనుట నిర్వివా దాంశ ము, 
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అమరనీంహు(డు శబరస్వామి పుత్రుడు, కూ దృ ,క్ర్రీయందు జనించిన 

వా(డు అని చెప్పుదురు, ఇం చెంత సత్యము గలదో ఇట్టి ఆకాౌశ పంచాంగముల 

వంటి కథలకు విశ్వాసముంచి మహాకుల సంభ వుని నిష్టాను సారముగ 6 జరి తలం 

గల్పించి దూసించుట మంచిదిగాదు, తన గృంథమున నించుకై నను దన కులగో త్ర 

ములను బెల్పుకొనకపోవుటచే నిట్టి కల్పనల నల్లుట విజ్ఞాల లక్షణము గాదు, ఇతడు 

గొప్ప పండిత వంశమున. బుట్టినవాండు, చక్కని విద్యాపరిశ్రను చేసినవాడు, 

సంస్కృత వాబ్బయా ఫ్యాసకులకు ఈ మహామహుని నిఘంటు భికుయే యాధార 

మనవలయు, ° 

అ 

మత విషయమున జర్చించినచో. దన నిఘంటువగు నీ నామలింగానుశాస 

నమునందు మొదట సే 

“యస్య జ్ఞానదయానీంధొ రగాభ స్యానఘా గుణాః 

సేవ్య తా మకయో దీరా సృశ్రియే చామృ కాయచి 

అని మంగళమును గావించుటలో( చాఠకుల కై యెంతటి గొప్పవిషయమును బ్రతి 

పాదించినాండో చూడుండు, ఏమళిమునుగాని యే చెవమును గాని పేర్కొన 

లేదు. గుణములను చేరొ.__ నాదు. యని యను యచదఇబముయొక),_ షమషెర్షక 
రాగం త్ భిది ఠా లీ 

వచన మెంత నిగూఢముగా నుంచినాండో యోజించిన నెన్నియో భావములు 

గలవు, పాఠకుల కెట్టి వరములను గోరియు న్నాండో యొంచిన కొలంది నఖండముగ 

ననంతేముగ( గన్నడును, రెండవళ్లోకమున. దన గ్య ంథమునకుం గల నామెధేయ 

మున్కు దత్సరియోజనమును నూచించియు న్నా౭జే గాని మతమును నిష్ట్రదై వమును 

బేర్కొ_నలేదు, 

తాను రచింపంబూనిన నామలింగానుశాసనమున లింగజ్ఞానోపాయము నే 

మూండవళ్లోకమున నుదావారించినాండు గాని తన మతమునుగాన్సి తన యిష్ట్రదై వ 

మునుగాని తెలుపలేదు, ఇంక నాలుగవ న్లోకమునందును, నె దవ శ్లోకమునందును 

విశేషిం-ది తన నిఘుంటువునందలి ద్వంద్వసమౌ'సములందు లింగజ్ఞానముకొ అకున్వు 

లింగముల విధించునపుడు లభఘుత్వము కొజకుం గొన్ని సంశేతములను వివరించి 

యున్నాడు. ఇంతియే-గాని తన కలదై వమునుగాని యభినుతమగు మతమునుగాని 

వఏివరింపలేదు, మొదటి శ్లోకమునం దుదాపహారించిన గురుపొదపద్భస్థర ణము 

'సకలాభీస్టదమనుట మొత్ర,మే యొల్లరకు స్పష్ట్రమగును, 
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ఇ(క నాజవ శ్లోకము మొదలు స్వర్ష వర్షము (ప్రారంభము, ఆందయిన, 

వ యిష్టదై వమును మొదట. జేప్ప బూని నాండా యన్న చో నట్లు గాక 'స్వర్లమున 

వతలను, రాత్షసులనుగూర్చి చెప్పీ నాయడు, తర్వాతం ది దిమార్తులను జెప్ప 

రాలు శ్లోకములతో బుదబదేవున్తి ననలగా సౌగతమూ శన బర్యాయపదముః 

లిపియున్నా (డు, ఆ పిమ్మట నే త్రీ మూర్తులను దెల్సెను, శాయిట్టి యా 'సంపి? 

ముచే నమరనీంవా పండితుండు బుదమతావలంబి యనియు, జన విపు సమౌ 
యములుగల పదసన్ని వేశముచే నూహింపవలనీయున్న ది, బౌద్ధ, డై జెన మతః 

* కౌలమోన వ్యాపించియుండినట్లును నమరనింహు(6 డా మతమున6 బరిపూ 

ప్టగలవ్యాడయినట్టును విజ్ఞాలు తెల్పుదురు, వృథమళశ్లోకమున( గల “జ్ఞానదంి 

ధోబి “అతయఃి మొదలగు పద సామరస్య ము చేత పాంసారహితు 6 

ర్వజ్ఞా డు, దయాళువు నగు బుద్ధ చేవుం డీ యమరనీంహున కుపాన స్యదై వవ 

సంచవచ్చును, 

మొ త్రముమి (ద నే మతమువాండైన నేమి యే దై వము నుపానీంచువా. ౭ 

కమి తాను భాహాశేవ చేయుటయే కౌక లోకమునకు సుజ్ఞాన భిక్ష "పెట్టిన మహా 
గారు. డదమరసీంహుంజే యని శేల్ళోడ్సవలయును, కొందు బౌద్దుం డందు? 

"ండటు జైెనుం డందురు, కొందటు వెస్టవుం డందురు, పలువురు పలువిధ: 

గా నీ మహామహుని బేరొ_ం౦దురు, ఆ చర్చ యింక ననవసరము, 

కొలమును గూర్చియు. గీ (గ్రృస్తువునకం శు ముందు చేయబదియాబువత్సరన 

నాంటివాండని నిర్వచింతురు, రణము విక కృమార్క. మహీపాలుని యాస్టె 

సున నున్నట్లు తెల్పుదురు, చారి త్ర కోవిషయవు ము చక్కని యాధారములు దే 

ఫే యిద మిత్ధమని "లేల వచ్చును గాని యూహాప్రపంచముతో నిర్ణయించ 

రివహోస సజనక యే యనవలయును, 

9 66 తాను వ్రానన గు 9థమునకు సంపూర్ణ ముచ్యతే వర్షె ర్నామలింగ 

కాసనమ్”” అని పీరా పెట్టిన న్కు లోకములో మాత్రము “అమరము”, “రః 

ఫోచము*ి అను నామముల చేత సే ప్రనీద్ధి నందినది, గృంథక ర్త నామము తెలిం 

వా రీ లోకమున నుండరని విదితమగును, కొందజు మహాకవులు తమరు | 

జ శ 9 గ ంథములకుం 'బెళ్టు (వ, త్యేక ముగ సార్థకము? నుంచియున్నన్కు వారి మపి 

చేతను గృంథమునందలి యసమాన ప్రతిభ చేతను వారి నామముల చేత చే : 
గృంథములు ప్రథితమగుచున్నవి, కిరా తార్జునియమునకు భారవి యనిం 
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శికుపాలవధమునకు మాఘమనియు, భట్టికృక రామాయణము నక భట్టికౌవ్యమనియు, 
ఆనర్హ రాఘవనునకు మురారి యనియు నిెక్లే పెక్కు గ ంథనులకుల బ్ర తిభనుబట్టి 

కవి నామములు పృనీద్దము లె యుండుట యెల్ల ఆతంగన విషయ మే, ఇవ్వధమునశనే 

నామలింగానుశాసనముకూడ అవుర మను నామమున. బ బ్రృఖ్యాతి కెక్కి_నది. 

“ఇత్యమర సీంవాక్ళళే” నామలింగానుశా ససేి యని కౌండాంతములందు 

జెప్పటవలన నమరసీంపహూ పండితుని రచన యని శెలినీకొ నవచ్చు నే గాని సాధా 

రణము గా అమరనసీంహు(శ్కు అమరుడు అమరము అను నామములే *ప్రా, చుర్య 

ముగ6ఈ గన 6బడును, 
f 

మొ_త్రమమో(ద అఆమరము పేరు తెలియనివారు లేరనియే చెప్పవచ్చును, 

ఈ గృంథము పర్యాయపదములను బెక్కింటీని లింగజ్తానముతో 6 గూడ చేర్చును 
-గావున బాలురచే నభ్యసింప౭జేయనివా రింత దనుక లేరనవలయు, ప్రతి పల్లె 

టూరియందును నువయకౌలమున నీ యమరము బాలురకు బడులలో. 'జెప్పుచు 

నుండుట యలవాటు, ఇటీవల లక విద్యా విధానము వచ్చిన తర్వాత నలవాటు 

తప్పియుండవ చ్చును, అయినను విద్యాఫేలాపగలవా కెల్ల రు ని గృంథమును బఠిం 

చియే తీజవలయును, బాలుర చేం బరింపించియే తీటవలయును, 

““అమరము రానివారికి చే నమరను” అని సరస్వతీ చెప్పినట్లు “పెద్దలు 

వాడుచుండుట యందజెటింగినమాటయే, దీనినిబట్టి భాషలో బాండిత్యము 

సంపాదింపవలయునన్న నమర మే కంఠపాఠము చేయవలయును, అమరము చదివిన 

వానికే తెలుంగు వానయందుంగూడ భారత భాగవత రామాయణాది మహో 

గ్రంథములు, మ్రబంధ ములు నరమగును, సులభముగ6 జదువుటకును నోటికిం బరి 

పాటి కలుగును ఉదయము ప్రతిదినము నమరము పఠించు చుండిన భాహెవేత్త 

లగుదురని నా యుద్దేళము, 

ఈ నామలింగానుశాసనము మా౭డు కాండములు గలది, మొదటికాండ 

'సృ్టర్హాది, రెండవది భూవన్తాది, మూ6దవది సామౌన్య కాండము, గ్రంథకర్త ర 

పాఠకుల శేయమును గోరి మొల్ల మొదట దేవతా సంబంధమయిన విషయములు 

ల స్వర్తాదికాండ రచియించినాడు, తర్వాతం బ్రాపంచికముగ భూవన్లాది 

కాండమున భూమి పుర, పర్వత, క కానన సీంహాది జరు, మనుష్య బ్రా చా హణాది 

వర్లములకో6 దగిన కాండము రచించినా6డు, ఇందలి విషయమును న ోంచిన 

నీ మహామహున కంతటి ప్రాపంచిక మగు ననుభవము గలదో యెజుంగవ చ్చును, 
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తృతీయకాండమున విశెష్యనిఘ్న, సంక క్షు నానార్థ నానార్థావ్యయాదులు 

కవికి గల వ్యాకరణ శాది పాండిత్య కృషిని ప వప్రృబలద్భ ప్రాంతము గా. దచెల్పుచున్నవి, 

ఇట్టి మహీమోపేతమగు నీ ౫ గ్రంథము నర్వ కాలములందు6 బఠింపందగినది;ి. కంఠ 

పాఠము వేయందగి నది, 

అర్థము లేని చదువు వ్యర్థమని యింతకుముందే మనవిచేనియున్నాండను. 
వతి పదమునకు వ్యుత్పత్తి సహితము గ నర్గమును డలినీక్రొ నుట యత్వు త్తమమగు 

మౌర్షము, అంతే పరిశ్రమళేకయున్నను నీ పదమున కిన్ని పర్యాయపదములున్న వి 

గదా యని' తెలిసీకొని వాని యర్థము నాకళించుకిొ నుటయును ముఖ్యమయిన 

తోవ 'అట్టుగాక యూరక (గృంథమును బఠించి యిది యీ యర్థము నక సరి 

పోవుననుకొనుట రసాభాసము, ఒకానొక కవి యమరమును జదివి నాకు 

గాలంకషమగు పాండిత్యము గలదని యొక విద్యార్థి కి “ఇత్య పులు గగూయంగ 

కోనంగు.ంజేయంగ అ స్యేకదంతుండు ఆడందొడంగాొ అని యొకటి యిల్లి యర్థ 

మును వివరించుచుండెన(ట, విట్టనంగా : ఇత్య పులు - కోయిలలు : క్రోకీలః 

పీక ఇత్యపి అని ఆమరము, ఇత్యవీ యేకవచ నము, ఇత్య పులు - కోయిలలు 

అని యర్థము. కూయుచుండంగా, కోనంగు.డు - మన్మథుండు : కందర్వో దర్న 

కో2_నంగః అని అమరము, కావున కోనంగు. డనలా మన్ధుథుండు, (బాణములు) 

ఏయంగకా - వేయుచుండ6గా, అ ప్యేకదంతుండు - వి ఘ్నేశ్వురుండు, అశోక 

దంత హేరంబ లంబోదర గజాననాః అని అమరము, అ్యేకదంతు6 డనలా 

గణపతి, ఆడందొడల, నాట్యమాడుట కొరంఫ్ంచెను అని యర్గము వివరించు 

చుండెనంట, దానిని మార్లమున వెరు చుండు నొక పండితుడు విని నవ్వుకొని 

“పాపము! ఈ యయ్య వారు అర్ధము తెలియని నామలింగానుశాసనము పాఠము 

వానే” యని చింతించి వంటే యటకు6 జేరి విషయము వివరించెనంట, 

కావున సార్ధక మగు చదువు వన్నె నిచ్చును, 

ఈ యమరమును రాయలు అండ్ కో చారు మొదట బజారునందుండు 

అమరము గతులను జూచి చక్క_ంగం బరిశోధింపంచేసీ పృథమకాండము మూలము 

మౌ త్రము ము ద్బ్కించిరి, తర్వాత దానికే టీక (వ్రాయించి వృకటింపంటేసిరి, 

తర్వాత నామలింగానుకాననమంత యు ముద్రించుట బాగని తలంచి మూడు 

కాండములను సంక్ ధంపరకేని లోకము న కర్పించిరి, ప్రకృతము మూడు 

కాండములను (7 ట్రాచీన గగ గృంథములతో సవరింప౭కేనీ యర్థము (టీక) తోం బ ట్ర 

టించిరి, విశేష ంచి యదు. దగిన యింగ్గష పదములు, వర్తమాన పరిస్థితి 
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కనుకూలముగ హిందీ పదములు చేర్చి ప్రకటిం చిరి, సర్య్వాంగసం వో భితవ 

ఈ (గ్రంథము బాలురకు బాలికలకు, ౫ గృంథక ర్రలకుe గ'వులక్క ల బండితుల 

భాషా సేవ చవేయంగోరు వా రెల రకోను 'నవళ్యమన ౫ హొంప:దగినదిక పఠిం 
య 

దగినది; కంఠపాఠసు చేయదగినది? చేయింపందగినది యని యెవ్యరై 

ముమ్మాటికి జెప్పంగలరు, 

బాప సేవకులారా ! భాపషాపోపషకులారా ! ఈ కడప రాయలు అండ్ 

వారి భాహాసేవకుం బేదోడు వాదోడై "కృ తార్థత కల్పింతురని మన్యవ, ఇ 

ఈ రాయలు అండ్ కో వారు త్రీకాండ శేషమునుగూడ లోకమున కర్పించుట 

కాక ప్రాచీన గృంథములను బ్రజలకు ముఖ్యముగ నుపకరించువానిని "సంస్క 

పించి ప్రకటించి, లోక సేవ్య భాహాసేవ చేయుదురని కోరుచున్నాను, 

వీరికి 'సర్బళ క్రియుక్రూండగు భగవంతు. డాయురారోగ్య భాగ్యమః 

బ్రసాదించు గాక! 

శీ, లలితా విలాసము, ఇట్లు పండిత వళశంవదు(డ్ము 

కడప, Na విద్యా, 

అస ఆ జనమంచి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య శర 
ప ధా నాంధుపండితు (డుం 

వికృతి వై ఇరోం ఆ కొదళశ్వి 

బుధవారము, 



(న్రీర స్తు, 

అమరకోశము, నటిక ము 
ee 

॥ ప్రథమకాండము, 

కో, జాశానంద మయం దేవం నిర్మల స్పటికాకృతిమి, 
౧౧ వ | 

ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రావ ముపాస్మ హా. 

అవ, అమరసింహుం. డను క విసార్భభౌాము(డు రచింప. 

బూనిన నామలింగానుశానన మను నిఘంటువు నిర్విఘ్ను పరిసమాప్తి 

నొందుటవై మంగళమును శిమ్య శియొర్థము రచించెను: 

శ్ యస్య జ్ఞానదయాసిన్షో రగాధ స్యానఘా గుణాః, 

సెవ్యతా మక్షయౌ ధీరాః స శ్రియ చామృతాయ చ, ౧ 

టీ, పే అనఘాః=ఓ పావపరహితులారా ! అత్షీయః =విమ్లువు 

నందు నివానము-లేక్ జానము గల ( బ్రవ్మనిష్టుండై న)-లేక హింస 

పెట్టుట లేని, థీరాః= జ్ఞానమునొ సయగునట్టి, సః = ప్రసిద్దుండై నగురువు, 

(భవద్శిః=మిా చేత,) శ్రియేచ = భాగ్యముకొఅకును, అవృతాయచ = 

"మోతుముకొటజుకును, సేవ్య తామ్ = సేవీంవంబడులాక, జానదయా 

సిన్గ'ః =జ్ఞానమునకును, కారణము లేకయే పఠులయాపదలను బోంగొట్ట 

నంచుట యను దయకును, సీన్లో = సము దమువంటివాండయినట్టి, 

అగాధన్య = క్రి ౦దంబడుట లేని (జితేం ద్రియుంై న), అన్య = ఈ గురు 

వునకును, ఈ = లవ్మీయు, గుణాః = నత్యము, శౌచము, జ్ఞానము, 

శాంతి దాంతి మొదలగు గుణములును (స_న్టి = ఉన్నవి), 

అరన్హాంతరము, 

జ్ఞనదయాసిన్లో । = జానమునకును దయకును నము ద్రమువంటి 

వాండును, అగాధన్య = ఇంద్రియములకు లోంబడని, యన్య = ఏ 



ల్రే . అమరకోళ ము 

గురువుయొక్క, గుణాః = దయాశెచాది' గుణములు, అనఘాః = 

పాపములను బోంగొట్టునవో, నక = అట్టి, అతయ; = పిమ్టుభక్షు రుం 

డైన (హి ంసారహితులా డైన ,) ధీరాః = జనము నొొనంగునట్ట 'గువవు, 

శ్రియేచ = నంపదకొజకును, అమృ తాయచ = మోవముకొజకును, 

శన్యశామ్ = రొలువంబడును గాక, 

తా, ఓ పుణ్యాత్ములారా | మోరు ఐహికామువీీ)క స ౧౦ఖింబజు 

లను బొందంగోరిన, జూానమునకును, దయకును సముద్రునివంటివాండు, 
జితేంద్రియుండు, నైన గురువును శేవింవుడు. అతడు సంపదయు, 
దయాహశీ ణ్యాదిగుణంబులును గలవాండు గాన మోకు నకలనంపదల 

నిచ్చును, 

అనంగగా కవి తన గ్రంథమునకుం జేరును ప్రయోజనమును 

దెలుప్రుట : = 

నా. సమాహృత్యాన్యతనైాణి సంత ప్పెః ప్రతినంస్కృత్రె =, 

సంపూర్ణ ముచ్యతే వగ్గె ర్నామలిజ్ష్లానుశాననమ్. 2 

టీ, అన్యతన్రాణి - అన్య డా వ్యాడివరరుచి మొదలగువారి 

యొక్క, త్రన్త్రాణి = నామలింగానుశాసనములను, సమాహృత్య = 

చక్క_గామాని, నంత 2 ్రక=నం గి హింపంబడిన, ప్రతి స సంన్మృ తే తే 

వేరుగా గృమము గలిగిరపయుడిన, వర? = 8 = వర్షములచేత, 

సమ్బూూర్ష్మమ్ = రొలుంత లేకుండునట్లు, నామలిజ్షానుశాననమ్ = నామ 
లీంగానుశాసన మను నిఘంటువు (నామములను, లింగములను విళదీ 
కరించి చెప్పునది), మయా = నాచేత, ఉచ్య తే = చెప్పబడుచున్నది, 

తా, వ్యాడివరరుచి మొదలగువారిచే రచియింపంబడిన 
సిసుంటువులు మిగుల పెద్దవై కొన్ని నామములను మాత ము 
బోధించునవియ గొన్ని "లింగములను మా త్రము బోధించునవి 
యునుగా నున్నవి, ఆ నిఘంటువుల నెల్ల నం గ పొంచి నామలింగాను 
శాసన మనుపేర నొక నిఘంటువును వ్యర్థపదములు లేక చిన్నచిన్న 



గృుథమశకౌండము క్రి 
ల. 
పదములే విశదమగు నర్థము సూచితమగునట్లు సంపూర్ణ ముగా 
జెప్పు చున్నాను, 

అవ, లింగజ్ఞనో పాయ మే విధముగా ననంగా :.__ 

కొ. ప్రాయళో రూవభేదేన సాహచర్యా చ్చ కుత్రచిక్, 
ప్రి పు న్నపుంసకం జయం తది శేష విధేః క్వచిత్. g 
టే. ప్రాయశః = తటుచుగా రూపభేదేన = రూపముమొక్క_ 

భేదము చేతను, కుత్తచిత్. = కొన్ని తావులందు, సాహచర్యాత్ = 
ముందు వెనుకటి పదముల నుంచుటవలనను, ప్రే పుం నవుంనకం 
(స్ర్రేలింగ వుంలింగ నపుంసక లింగములు, క్షైయమ్ = తెలియందగినవి, 
క్వచిత్. = కొన్ని చోట్ల, విశేషవిదేః; = ప్ర త్యేకముగా ఈ పద మో 
లింగ మని చెప్పుటచేతను తత్ = ఆ (స్ర్రీలింగ వుల్లింగ నప్రుంన 
లింగములు, క్జేయమ్ = తెలిసికొన(దగినవి, 

తా, కొన్ని చోట్ల రూపభేదము చేతను, (వినర్ల మున్న యెడల 
ఫుల్లింగమనియు, దీ న్రాంతముగ నున్న యెడల స్రీ లింగమనియు, 
విందున్రుతో నున్నయెడల నప్రుంనకలింగమనియు) కొన్ని చోట్ల 
ముందు వెనుకటి పదముల నంబంధమువలనను, కొన్ని చోట్ల ప్ర శ్యెకించి 
ఈ పద మో లింగమని చెప్పుటచేతను లింగమును జెలిసికొనవ లను, 

0 

ఉదా :1. రూపభేదము : వదాాలయా వడా , వీనాకో 
2.జగవం ధనుః.___ఇచ్చట “పద్మా. అని అకారాంతమగుటచే నై 
లీంగమనియు, “వినాక” అని విసర్లముతో నుండుటచే వుంలింగ 
మనియు “అజగవంి అని బిందువుతోం గూడియుండుట చే నప్రంన 
లింగ మనియును దెలియవలయు, 

2. విశేషణపదము :_“ తత్సరో వానుః” అనుచోటం 
బుంలింగ మయిన తత్సరశబ్దముచేత హనుశ బ్దము ప్రుంలింగ మని 
తెలీయవలయు, 

ర్ట, సాహచర్యమున ననుటకు “భానుః కర్మ? “నియ దము 

పదం” “అశ్టయు గళ్విని” ఈ యుదాహరణములందు కరశబ్ద 



సాహచర్యముచే భానుశబ్బము ఫుంలింగమనియు, విమ్తుళబ్బ సాహ 
చర్యము'చే వియత్సదము నపుంసక లింగమనియు, అశ్వినీపదసావా 

చర్యముచే అశ్వయుక్పదము (స్ర్రీలింగమనియుం "దెలియవలయు, 

సాహచర్య మనలా స్పష్టమైన లింగము గల పదము ననునరించుట, 

4, పఏిచేవవిధిచేం చెలియవలయు ననుటకు ఉదా:--* ఖేరీ 

స్రీ దున్లుభిః పుమాన్ ”’ ఇచ్చట భేరీదుందుభిశ బములు, వేటు లింగ 

ములు గలవగుటచే “భేరీ (ప్రై యనియు, “దుందుభిః ప్రమాన్ ”” 

అనియు. చెప్పబడినవి. “రోచిః తోచి రుభే క్షీబే” అనుచో 
“రేచిఃి” గశ్లోచి”” అను పదములు శెండును నప్రుంనకము లని 
తెల్పుటనై “క్ట బే” = నపుంనకమునందు అని చెప్పబడినది. 

అవ, పూర్యోో క్షవిధుల చేత ద్వ 0 ద్వ నమా సాదుల యందు 

లింగము నెజబుంగరా దనుశంక తొలంగుటకై : 

న భేదాఖ్యానాయ న ద్వన్ష్వో నెక శెషో న సజ్కరః, 

కృతోఒత్ర, భిన్నలిబ్లానా మనుక్తానాం క్రమాదృతే. ల 

టీ, అత్ర = ఈ గృంథమునందు, అనుకానామ్ = వానివాని 

స ర్యాయములందు. 'జెప్పంయడని, ఛిన్నలిజ్ష్ఞానామ్ = వే ర్వజు లింగ 

ములు గలపదములయొక్క_, భేదాఖ్యానాయ =లింగ భదమును దెలుప 

టకు, ద్భన్ల ఏః = ద్యంద్భనమాసనము, న కృతః = చేయయుడ లేదు 

ఏక శేషః = వకళేషవృ త్తియు, న కృతః = చేయంబడ లేదు, రమా 

దృశే = వరుసను దప్పించి, నజ్క_రః = వేజువేటు లింగములు గం 

పదములను గలువుట, న కృతః = చేయయబుడ లేదు, 

ఈ నిఘంటువునందు నొక్క_చోట లింగనిర్హయము చేయ 

బడనిపదములు వేబువేబులింగములు గలవిగా నుండునేని వాని 

ద్వంద్యనమాసము ఏక 'కేపవృ త్రియుం జెప్పయిడ లేదు, 

ఉదా: దేవతాదై వతామురాః” అని చెప్పంబడ లేదు 

వలయనిన, ేవతాశబ్దము (స్ర్రిలిగము, దై వతేశబ్దము నఫపుంన! 
వాటు... దున్న గరగ. కాదే చాను లాంటి రూం 

(E 



పృథమశకాౌండము . ర్ 
నా 

చెప్పియున్న చో ద్య్వంద్యమున. గడవటివదముయొక్కం లింగమే యన్ని 

టికివచ్చును. కావున నట్లు ద్వంద్వము చెప్పలేదు. నభః ఖం 

శ్రావణొనభాః = నభశ్ళబ్దమునకు ఆకాశమనియును శ్రావణమాస 

మనియును నర్థము గలదు, ఈ యర్గములలో "మొదటి యర్గమున 

నప్రుంనకము,  రెండన యర్ధమునందు. బుల్లీంగ ము. వకేషము 

చెప్పిన చేలింగమున( బదమున్న దో ఆ లింగమే వచ్చును, కాంబట్రై 

యా దోపయు రాకుండుట క్రై 'ఖశ్రావణా తు నభనీ* యని చెప్పం 
బడలేదు,, నమానలింగములకును ఒక్క చోట లింగనిర్దయము 

చేయంబడినవానికిని ద్వం దై సక *పములు చెప్పంుడనవి, “సర్షనాక 

త్రిదివ తీదశాలయాః మటియిుక చోట. జెప్పంబడని వె నను అన్నియు 

ఫుల్మింగములు కావున ద్వంద్య్వము చెప్పంబడినది, “అప్పరోయతు 

రథ గంధర్వకిన్న రాఃి ఇందు అప్పరన్- (స్రీ లింగము, యతు.-వుల్రిం 

గము, రతృస్-నవుంనకలింగము., గంధర్వకిన్నర పదములు పుల్లి ౦౫ 

ములు, ఇవి యిట్లు వేరు లింగములుగల వై నను, ఇతరస్థలము 

లందు వీనికి లింగములు నిర్హ యింపంయిడియుండుటం బేసి ద్యంద్యము 

చెప్పంబడినది. క్రమము విడిచి సంకరమును 'జెప్పంబడ లేదు, 

అనంగా బర్యాయములు చెప్పునపు డొక్క ఫుల్లంగము, ఒక నఫ్రంన 

కము, ఒక (స్రైలింగము, ఒక ఫుల్షింగము - ఇట్లన్ని యును గలివి 

చెప్పక యే లింగము పదము లారంభింపంయడునో, వానిని ముగించి 

పిమ్మట మజియొక లింగము పదము లారంభింపంబడును “స్తవః 

స్తోత్రం స్తుతిద్న తిః” అనుచోట, _స్తవః అను ఫుష్తింగము, స్తోత్రం 

అను నప్రుంనకము, స్తుతి; నుతి, అను రెండు (స్ర్రైలింగములు 
నొక్క_టిగాం జెప్పంబడినవి గాని “స్తుతిః సోత్రం న్తవో నుడి,” 

అని చెప్పబడలేదు, 

అవ. లింగములను విధించునవుడు లాఘువముకొజుకు కొన్ని 
నంశకేతములు:.. 

శో. త్రిలిజ్యాం త్రిష్వితి పదం మిథునేతు ద్వయో రితి, 
9 నాగా నమ కా షిద్ధలిజ్లం శెషార్థం త్వ న్లాథాది న పూర్వభ ర్ ౫ అ 



6 . అమరకోశ ము 

తతత
 

టీ, త్రి లిజ్ఞ్యాం = మూండులింగములందు, త్రి వు ఇతి వదం = 

త్రిషు అనుపదము, మిథునేతు = (ప్రై) పున్లీంగములందు, ద్భ్యయోాః 

పతి = ద్వయోాః అనుపదము, ఆ కమ్ = చెప్పబడినది, నిషిద్ధ 

లిబ్బమ్ = నిపేధింపంబడిన లింగము గలపదము, శషార్థమ్ = తక్కిన 

లింగములుగలది, త్యన్మాథాది = “తు” అనువదము కడపటంగలది, 

“అధి” అనువదము మొదట గలది, పూరషభాక = ముందు పదము 

లతో నన్వయించునది, న = కాదు, ° 

తా, “తివి అనుటచే మూడు లింగములు గల పద 

మును, దయను? అనుట బే స్ర్రైలింగపుల్లి ంగములు గల పదమును 

"దెలువును, “త్రిషు స్ఫులిడ్ల్' ౭గ్ని క ణం - ఇచట స్ఫులింగ పదము 

మూండులింగ ములు గలదని తెలుపుటకు ‘6 లము హు” అని చెప్పబడినది, 

“ద్య యోః జ్యాలక తా”? - ఇచ్చట జ్యావకీలశ్వు బములు సుల్లి రిం 

నీ, లింగములలో చెండింటియందువచ్చునని తెలుపుట కై “ద్య యోః” 

అని చేర్పంబడినది, వెద్దభార్య పతివ్రతయనిన శెండనది చెడ్డది 

యని యర్గమగునట్లు ఏ పదము ఏ లింగమున రాదనయడునో, తక్కిన 
లింగములలో నది వచ్చునని యర్థము, “ వ్రజమ స్త్ర” అనుచోట 

(గ్ర లింగమును నిపే.ధించుటచే 'వ్రజకేబ్దము ప్రుల్లీంగ నపుంసక లింగ 

ములలో వచ్చును, “త్ర అను ప్ ఘు కోడపట నున్న పదము ముందు 

పదముతో నన్వయింపదు, ఉదా: 'ఫ్రలోమజా న-చచిందాణీ నగరీ 

తమ రావతీి” ఇట నగరీపదము ఇం ద్రాణపదముతో నన్వయింపక, 

ముందటి యమరావతీపదముతో నన్గయించును. అశ్లు “అథి 

పదము మొదట గలది, ముందటివదముతో. చేరదు. ఉదా:__జవో 

2థ శీన్రుం త్వరితమ్-ఇట ఫీ న్రుపదము జవపదముతో న న్వయింపక 
శ్వరితపదముతో చేరును. 



అమరకోశము 
అాాపునీఫాలాలా 

ప్రథమకాండము - స్వర్గవర్గము. Ne 

గ “ny జు న నా _ 0 న్వ(రవ్యయం) న్వర్ణ్షనా, న్వః! అవ్య! - న్వర్లః నాక; శ్రీదివః త్ర్రిద 

క ట్రిదివత్రిద కాలయాః | | శాలయః-సురలోకః!వు[-డ్యా:1ఓ,నీ! (క్యాః, 
సురలోకో డో దివా ద్యావా, ద్యావః)-జ్య్యాః1వ్,, సీ! (ద్యా*దివా, 

ద్వే (స్రైయాం వబ దివః త విష్టపమ్1న॥౯-న్వర్షము పేళ్లు, Heaven, 

ఏిషషమ్॥ ౬ | 222616 ఇఇ 
త్ 

(6 హో 
అమ రా నిర్ణరాచేవా అము రాః - నిర్షరాః లా 'దేవాః-త్రిద శాః-విబు 

రాః। సుపర్వాణస్సువు | త్రిది వేశాః - దినాకసః'న్॥ - ఆది తేయా?-దివివ 
ర (స్రీది వేశా దివౌక దః 'ద్ |-లేఖాః - అదితినన్ష నాః - అది త్యాః-బు 

58 ఆది తేయాదివిషదో భవః! ఆ॥ - అనస్వవ్నాః యా అమ ర్వ్య అమృతా 

లేఖాఅదికినన్లనాః। అది నసః!న్ | ఆ బ క్రి ర్చుఖాః - కృతుభుజః జ్ | -గ్ 

త్యా బుభవో ఒన్వ ర్యాణాః - దానవారయః!ఇ॥ - బృన్టార కాఃవు! 

స్నా అమర్హ్యా అమృ దై వ తాని॥వ్న॥ - చేవతాః!సీ! ౨౬-చేవతలపే 
తాన్టనః! బర్హైర్ముఖాః శ్లు- ఈ దేవ తా వా చకశబ్లములు తజఅచుగా బహు 

కతుభుజో గీర్వాణా వచనమునం చే వ్ర యోగింపణడుటవలన వానిని 

వానవారయః! బృన్హా గ్రంథకర్త ప్రథమా బపహువచనాంతములుగా 

కా దైవతాని (పుంసి ని స్తశించెను గాని యివి నిత్వబహువచనాంత 

వా) దేవతా స్థియాం॥|ములు గావు. Deities, Heavenly Beings 

శ. 

ఆదిత్య విశ్వవసవ స్తు _ ఆదిత్యా ద్వాదళ ప్రోక్తావి శ్వె చేవాదళన్నృ 

_ తా౭_౬ భ"న్వ రా౭_ తాః! వనవళ్బాస్ట్రసంఖ్యా తా పట్రి ంశత్తుషి తా 

లాః|మహాోరాజిక సా|మతాః॥! అఆ భాన్వ రాశ్చతుస్టన్టి ర్వా తాః పఖాాశ 

గ్యాశ్చ రుద్రాశ్చ (గణ దూనకాః। మహో రాజికనామానో దేశ లేవింశతి 

సేవతాఖ) ౧౦ స్తథా సాధ్యా ద్వాదశ విఖ్యా తారుద్రా ఏకాదశ 

స్ర్రీదశా విబుధా స్సు | ఛాః-సురాః - నుపర్యాణః॥న్॥ - సుమనసః॥స్॥ 

న 



న విద్యాధరో౭ప్పరో 

యవమరత్స్ గన్ధర్వ కిన్న 

రాః వీశాచో గుహ్యక 

అమరకోశము [పథమ 

న్స తాః) అది త్యాః-౧౨, విశ్వః॥అ!౧౦, వన 

వః॥ఉ॥!౮ా తుమీ తొః-9౬, అ భాన్వరాః!-౬ ఈ, 
అనిలాః-రగా, మహారాజికా:-౨౨౦, సాధాం?- 

౧౨, రుదాః, !వుుబ!-౧౧, ఈ నా గణబేనతా 

జాతుల వేళ్లు Sets of Divinities Rear ur. 

విద్యాధర ః'వు! (మాలిక, అంజన్మము మొద 
లగు విద్యలధరించు జీమూతవాహానుయు. మొద 

లగువారు)-అప్పరాః న్, నీ! (ఊార్వశిమొదలగు 
దేవాంగనలు)--యత:! ఫు! (కుబేరాదులుర తః 

"దేవయోనయః)!౧౧| 'న్,న(లంకావాసులగుమాయావులు)-గ న్టర్వః 

అసురా దైత ద్ 

"లేయ దనుజేన్లా ర దా 

నవాః | శు క్రశిప్యా ది 

తిసుతా; పూర్ణచేవా 

స్పురద్విప.ః॥ ౧౨|| 

తః। నమన్తభ ద్ర భగ 

వా నారజిలోకజిజన:॥ 
పతీ ౧౧ జు 

పషడభిజ్ఞో దశబలో 2 

(తుంబురు ప్రభృతులు-కిన్నరః (అశ్వముఖులు) 

విశాచః (క బేరాను-చరులగు మాంసాశనులు)- 

గువ్యాక ః॥ (నిధిరశుకోలగు మాణిభ ద్రాదులు)- 
సిద్ధః! (విశ్వావసు ప్రభృతులు) - భూతః॥ ఫు! 
(రుద్రానుచరులగుబాల గ హాదులు) ౧౦-అమో 
= వీరు, దేవయోనయః = "దేవతలకుజనించినవారు 
Demi- Gods and nymphs ¥aaretieat 
aafa. 

అసురాః - చె త్యాకాదై "లేయా:-దనుజూ,- 
0 ( ర్త 

ఇన్టైా/రయః! ఇ|-దానవా౯ాళు క శిష్యా: - దితి 
సుతా; పూర్వ చేవాః-సురద్వివ.:॥ వ్, ఫు, బ!| 

౧౦ - అసువల పేళ్లు, Giants or Titans 
Demons, tra. 

నర౦జ కసుగతః-బుద ౩- క- తా న వష సుగత బుద్ధ ధర్జ్హ రాజ తథాగ 
త - నమ_న్తభ దః - భగవాన్ | త | - మార 
జిత్ -లోకజిల్ -జినః-పషడభిఎ 8-దశ బలః - అద 
యవావీ! న్ !-వినాయకః-మునీక్ష) ా(శ్రీఘనః- 
శాసా॥ బు! - మునిః! ఫు! ౧౮- బుద్ద దేవుని 



కొండము] నస్వర్ణవర్ష ము 9 

ద్యయవాదీ వినాయకః పేళ్లు Buddha or a Jina, ga శ. 

మునీన్ష )ః (శ్రుఘనశ్నా శాక్యసింహాః - సర్వార్గసిద్ధః-కెెద్ధోదనిః - 

స్తాముని (శ్మాక్యముని| గౌతమః - అర్క_బన్దుః - మాయా దేవీసుత ః॥ 
స్తుయః)1౧౫| నళాక్య వు! ౬ యః = ఎవండు, శాక్యమునిః = “శాక 

సింవాన్స ర్వారసిద్దశ్నా వృత. వ్రలిచ్చన్నం వాసం యన్నాచ్చ చక్కి చ కి జే! 

ద్గోదనిశ్చ(గః)| గాతమ తస్మా దియ్యాకువంశా స్తే స్తీ శాక్యా ఇతిభవిస్ణ 

సార ర్కీి్బన్లుశ్చ మూ తాః” అని చెప్పబడిన శాక్య్వ్యనంశ మున. 

యా ద్యేవీనుతశ్చ(న:)| బుట్టిన బున్రావాంతర భేదముగల శాక్యముని 

కలయో; సః=ఆ బుద బేవునిశే పేళ్లు, (Buddha 
the founder of the religion named 
from him. 

(బ్ర హం =_ర్గభూస్సు Cyril ఆత్సభూః - నుర శ్యస్థః - పర 

స 8 స్యవితె నా! | - వీతామవాః - పారణ ర జ్యెవ్టః పర వర వే మేవీ.! న్ ర ్రగర్భః 

మహః ॥। హిరణ్యగర్భో లోశేశః - సాయంభూః _చతురాననం.భోకా! 

లోకేశ స్స క్థయమ్న్ఫూ బు! -అబ్ద యోనిః - ద్రుహిణః-విరిళ్చిః -కమలా 

శ్చృతురాననః!౧౬|ధా సనః - నష్టా! బు! ప్రజాపతిః - -వేధాః॥స్ |- 

ఆతా౭.బ్బయోని ర్లు )హి విధాతా? బు॥ - విన్వనృట్॥ జ్! - విధిః! వు! 

ణో విరిణ్చిః కేములా'ం౦|॥ - బ్రవ్మా బేవుని పేళ్లు [శ తానస్షః _ శత 

ననః। నా ప్రజాపతి ధృతిః - ఏిరిజ్బిః - అజః - విరిజ్వినః॥ అధిక 

శ్వేధా విధాతా విశ్వ పాఠము, 

నృ ద్విధిః! [శ తానన్ష బొంబాయి (పతీయం దుండు అధిక పాఠము, 

శత ధృతి రిరిఖో౭_ నాభిజన్శా2ఒజ్జజః రోం2నిధనః కవు 
జోవిరిఖ్బనః॥ ] ౧౭|| ( ఈ పూర్వా 

లోద్భవః | సదానన్షో రజోమూ ర్తి స్పత్యకో 

పహాంనవాపహాన;ః ] Brahma or the Creator, 

|. 
విమ్లు ర్నా రాయణ; వ్్షుః = నారాయణః -కృన్ల నై. కళ్ళా 8 - విప్ప 

కృష్ణో వె కుళో విష్టర' రశ్తవాః! స్ స్! - దామోదరః - హృ పీ శేళ; = 

శ వాః | ""దమోదరో శే శవ; - మాధవః న్వభూః ఆా చైత్యారి వద్ద 

హృషీ. కేశః కినవో కాతుః - గోవిన్షః లా గరుడధ్వజః-పీతామ్మార :- 



10 = తఅమరకోళశ ము (పృథము 

లా 

మాధవ స్పషభూః౧౮| అచ్యుత ః - ఛార్జీ ॥న్ !-విష్వున్పేనః-జనార్ష నః- 

దై త్యారిః పుణ్ణరీ -కా ఉచేన్ష)ః _ ఇనా ౦వరజః-చ క్ర పాణిః-చతురు 

తో గోవిన్లో గరడధ్య జః-పద నాభ'ః-మధురిపుః-వాసు దేవ త్రి విక్క 

జః! వీతావ్చురోఒచ్యు మః-బేవక్షీనన్షనః-శె "రిః-(సా) సౌరిః-(ర్రీపతి?- 

త శ్ళార్తీ విష్వున్పేనో జ | పురుషోత్తమః -వనమాలీ॥న్ !-బలిధ్యంసీ!న్ ॥- 

నార్టనః॥ఉ జేన్ద) ఎద్దా) కంసారాతిః - అధోవ.జః-విశ్వమ్భృర కై టభ 

వరజ శ్చ క్రపాణి శ్చృతు జిత్ - విధుః-( క్రీ వత్సలాజ్భాన ః॥వు॥ క౯-విష్లు 

రజః పద్భ నాభ మ | దేవుని పేళ్లు, (గదా గృజః -ముజ్ఞ కేశ ణాదాశొ 

ధురిఫు ర్యాసుచేవ స్రీ ర ౯దశరూపభ్ళత్ |] అధికపాఠము, 

విక మః॥ ౨౦|| దేవకీ బొంబాయి సృతీయందుండు ఆధిక పొఠము, 

నన్దన శేరి ల్రీపతిః (పురాణపువహో యజ్వపురడుపోనర కాన్హక 8|జ 

ఫురుహాషమః! వనమా ల శాయీనిశ్వమావో ముకున్లో మురమగ్ష నః! ] 

లి బలిధ్వంసీ కంసారా టీ॥ వురోణప్రదువః యస వురువః-నరకా 

తి రధోతుజః। విశ్వమ్ము సృకః-జలళాయీ విశ్ళరూపః -ముకున్షః-ముర 
రః వైటభ జి ద్విధుల్నీ ) మర్షనః 7 Sri Vishnu, the pervader and 

వత్పలాఇ్బనః! [గడా preserver, yfrfery. 
౫ బ్లో ముష్టి కేశ దా 

శార్హోదశరూపభ్ళత్ 2 

వసుదెవో (=_న్యజనక వసుదేవః - ఆనకదున్లుభిః !వు! ౨ -అన్యజ 

న్పవవా) ఒనకదున్లుభిః నకః = (ల్రికృష్ణునితం డ్రియగు వసు దేవుని పేగ్టు 

Vasudeva, father of Sri Krishna. 

ఇకక. 

బలభ ద్రః ర్ధన్ను బలభ ద్రః - పలమృఫ్నుః-బల బెవః-అచ్యు 

ఘ్నో బలచేవేో = | తా గ జః -శేవతీరమణః-రామ కామ పాల ః- 

చ్యు తా గృజః। -శీవతీర | హలాయుధః - నీలామ్బ్సరః - కాహిశోయః-తొ 

మణోరామః కామా |లాజ_ ౯ మునలీ (పా) మువలీ-వాలీ!న్ ॥-నంక 

లోహలాయుధః॥ 3౩31 రః - నీర పాణిః - కాల్చి భదనః-బలఃపుం 2- 

సీలామ్సరో రాపహిచే బలరాముని పేళ్లు, Balarama, brother of 
జాట్ - ఎత ర కే. ett బాబ ol Ie ees see a 
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హాలీ! నంకరణ వీర 
వష" 

పాణిః శాలిస్టీ భేదనో 

ల$! 

మదనో మనుథో మదన; - మన్నృధః -హార:-ప్రృద్యుమ్నః- 

మూర; పృద్యుమ్నో మోన కేతన; -క నర్చః-దర్చక ః౪-అనజః-కామ; లో 3 లు ౧ 
మోనేకేతన | కన్షర్బో పజ్బ్పశరః-స్థుర ః-ళశమ్చ రారి 3-(ప్పానమ్చ రారి ర 

దర్శక నజ్జః కామః మనసిజః - కుసు మేషుః-అన న్యజః-పుప్ప ధన్యా 
పజ్బశరన్సర:ః। ౨౫|| న్ ॥ రతివతి; -మక ర ధ్వజః-ఆత్మభూః॥ ఫు॥౧౯- 

శమ ' ఏనసిజః నృధుని పేళు i ఐనిః 0 క రం గ్థానంజ రు మన్నృథుని ప. DE రయో నిః (శ్రీపుట్తోరు 

సుమేము రనన్యజః॥ ఫ్ర గ్రారి, క నుకాయదిె | ఇముచాపోమధునఖళ్ళూూ 

స్పధన్వా రతిపతి రక ర్చ కా రాతిహృ చృయా టీ శృజాం యోని - 
౧ 

ర ధ్యజ ఆత్తభూః॥ ౨౬|| (న్రైపుత్ర?- రు ద్రూరిః-క న్గుః-కాయ జః-ఇత్వుచా 

పః-మధునఖః -కూర్చ కారాతిః-హృచ్చయః ] 

అ,పా! Cupid, the god of love. ఇాగాళా, 

ద్రిహ్మనూ ర్విశ్వ కేతు ద్రహ్మనూః _ విశ్ళశేతుః - (పా) బుళ్య శే 
(స్పా) దనిరుద్ద ఉపా తుః-అనిదుద్దః - ఉపాపతిః ॥ప్రు॥ ఈ -అనిరుద్దుని 
పతిః [అరవిన్షమశోకం పేళ్లు, Aniruddha, {json of Pradyumna. 

చ చూతంచ ననమాల్లి | ఇ[షశా. 

కా! నీలోత్సలంచ ప అరవిష్షమ్, అశోకమ్, చూతమ్!న॥, నవ 

మాలే పజ్చుబాణస్య మ్వల్రిశా॥సీ[, నీలోత్సలం॥న॥ ౫ - మన్నథుని 
సాయకాః] బాణములు, [ ఆన్మాదన నాపనశ్చ శోవణ 

న్హృన్ఫున _న్హథా! సమ్మోవానశ్చ కామస్య 
|పజ్బాబాణాః ప్రకిర్తితాః॥ 

'లహీః పదాలయా లశతీ)౩ - పదాలయా - పద్భా-క మలా- 

పద్దా కమలా ( క్రీర్షరి (క్రీావారి ప్రియా॥సీ॥౯ా-లత్నీ చేవిపేభ్ణు, 
న్రీయా! [ఇన్దికా లో (ఇన్లి రా-లోక మూ తా-మా-రమా-మజ్బళ 
కవాలా నూ గనూ | చేనణా_ణాగపీ. ోకణనవీ _ కీ నాళ కాయం 



12 . అమరకోశము [పథమ 

మజళ దేవతా! భార్షవీ కా 'సీ॥ అధిక పాఠము, ] Lakshmi, God- 
౧ 

లోకజనని వీరసాగర dess of Prosperity, wert. 

కన్యకా 
“oY; ం అకు చ . (శజ్బ్ లతుప లేఖ) పాష్బుజన్యః ఫు! విష్ణు దెవ్రునిశజము, 115 

పాళ్చజన్య (శ్చక్రం) conch, సుదర్శనమ్ ॥న॥ (ప) సుదర్శనః ॥పఫు॥ 

సుదర్శనం! కౌమోాదకీ విహ్ల డేవునిచ క ము his discus, gx Tx, 

(గదా) (ఖశ్జోో) నన్టకః కామోదకీ సీ! వివ్ణుచేవుని గద, hi$ Mace, 
కౌ స్తుభో(మణిఖ! ౨౮|| mr, నన్చకః ॥ప్ర॥ ఏను బేవుని ఖడ్దమూూ 115 

[ (చాప, కృార్థంమురా sword, THI, కౌ స్తుభః॥స్రు॥వివ్హువుధరించు 

శేస్తు y వత్నో(లాజ్బా| మణి, his jewel, feat aftr, 

నం మతమ్)| (అశ్వా।  (శార్టమ్ ॥న॥ విమ్షుచేవుని ధనుస్సు, his 

శ్చ) శైబ్యసు గ్నీవ మేఘు| bow, sar ఇత్ర? (శ్రైవత్సః॥ఫు॥విను బెవుని 
ఫుష్ప్పు వలాహకాః। యురస్ట్ప్రలమునందలి మచ్చ, Mark on his 

(సారథి న్హారుకో breast, Tr I fra శె_బ్యః-సు గీ 
(వక్త్ర) హ్యుద్దవ (శ్వా నశామేఘఫుష ఎకావలాహాక ః॥ ఫు! ర-(త్రీకృష్ణుని 

నుజో) గదః॥ తెరిగుజముల పేళ్లు - డారుకః ఫు! ౧-సారధి 

పేరు, ఉద్ధవః ఫు! ౧-మం త్రి పేరు గదః వు! 

౧-తోయుట్టువుపేవ! అ, పా!) 
౬ 

గరుత్నాన్షరుడ సా గరుళ్యాన్ 15 [-గడడః-తార్ట్యః-వై నలే 

క్జ్యో వై న తేయః ఖా యః -ఖి 7 శ్వర ః-నాగ- గృకః-విన్దురథ:-సుప 

శరర? నాగా న్లకో ర్ల పన్న గాశనః ఫు! గా-విష్షు దేవని వాహన 

విష్ణురథ స్సుపర్లః పన్న మగు గరుళ్ల ంతుని ప. Vehicle of 

గాశనః। Vishnu, tay ఇగ ran, ౧a. 

శము రీశః పశుపతి శమ్బు ఈశ పశుపతి ః-శివః-ఘూాలీ॥ న్ ॥- 
శివ శ్నూలీ మహేశ్వ మహేశ్వర ఈశ్వర =శర్యః - [పా] నర్వః- 

రః ఈశ్వరశ్శర్య ఈశా | ఈశాన ః-శజ్క_ర =చన్ద ) శఖరః - భూలేళః - 
న శృజ్కర శ్చన్ష)3 ఖణ్ణపర శు౩-గిరీశ -గిరిశ ః - మృడః - మృత్యు 

ఖరః॥ 30! భూ తేశః బ్ఞయః-కృ_గ్తివాసాః న్ వినాకి॥న్ [౧ ప్రమథా 



కాండము 

ఖణ్బపరశు ర్షిరీకో గిరీకో 

మృడః | మృత్యుంజ 

యః 

నాకీ ప్రమథాథిపః | 

౨౧|| ఉ్యః కపర్ష 

లభ్ళలత్ | వామచదేవో 

మహాదేవో విరూ పాతు. 

(్రేలోచనః 13 ౨|| 

జ్ఞో ధూర్జటిర్నిలలోహి 

త్ర$। హరన్ప్టరహరో 

భర్ష శ్ర్యమ్చక (స్ర్రైఫు 
'రాన్సకః॥5 59! గజ్ల'ధ 

రో 2ఒనకరివుః 

కృ_క్తివాసనాః వ్ 

 అమలావాాననినానిమూ 

ధిపః - ఉగః —- కపర్లీ ॥న్ ॥-( శ్రీకబ్ధకశితికణ్ధః- 

కపాలభ్ళత -వామడేవః-మహాోదేవః - విభా 

పాఠః త్రి లోచనః-కృళానునేతాః ॥న్॥-నర్య 

జ్ఞ -ధూర్భటిః - సీలలోహీతః - హార - సుర 

హార '-భర్లః-త్యమృక ౩ ర్రివురాన్తక ః - గజ్జ 

ధరః ా అనక రిఫుః- క్ర తుధ్వంన! న్ !-వృపధ్య 

జః -వ్ పమ వేళ ః-భవ:-భీమః-స్థాణు?-రుద్ర క 

ఉమాపతి; ఫు! ఈ౮ - ళివునిపేళ్తు. 5172, the 
య౧ 

destroyer, fast. 

ఒర ర CY [క్లో అష్టమూర్తి రహిర్చుధ్నో్ట మహో 

కాలో మహానటః! భస్ఫాజ్దరాగో 2_స్థిహార 

ఆ గ్రామ్ నాగకజ్కణః 1 కడ్ధే కాలో ఇర్గ 
నారీశ ౩ కాలకూటాశనో2 నఘః। కుర జపాణి 

ర గారసాః కాలకాలోఒమ్చా రామ్చర ః| పశ్య 

క్రతు లలాట; ఖటాబ్దధర ః వీతృవనేచర 8 గజా 
వ్ బగ 1]? 

ధ్వ ౦౫౧ వృహధ్యజః। సురారి? కుహానావటుకో వట మూలగః॥ ఆది 

వ్యోమశేకో భవో 

భీమః జూ రుద్ర 

ఉమాపతిక॥ 

కపర్టో(ఒన్యజటాజూ 

ట9) పీనాకో ఒజగవం 

(ధనుః) |! ప్రమథా 
(న్సు షః) పారిషదా చ 

లు. జ 

భిక్షు ర హోమృత్యు ర్భవన్యుర్వ హవాహానః। 

ఖడేనురిబికో= నాది రటిలో బహ మూర్ల్న 
ఆరు జ లో ఈ ర్ల 

ధృత్ | నారాయణ వీయః పజ్బావకో దుహీ 
న లో న్్ = 

ఆఅసారధిః! నిగమాశ్యో నదిజారో వేదకాలే 

యకో౭_గ్నిదృక్ | కీ డాకిరాతః శె లాన మని Uy ౦ ది 
రో తవోబనంవార:! తోణీరథో హారిశరో 

కపర్షః!వు!౧-అన్యజటాజూట: = శివునిజటా 

జూ ట ము, Braided hair, fia ఇ? కా. 

'వీనాకః !ఫు[-అజగవమ్ ॥న॥ ౨-ఇతనిధనుస్సు 

Bow. పృమథాః॥ పారిషడాః |ప్ప్ర॥ బ|! ౨- 

-పేళ్ళు, 
య 

క బలు రా అద వరద ఎ fan 

నంది మొదలై న ప్రమథగ ణముల 
ALi... ఎే ఎం బా శాల 
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నీ బ॥! ౧- వాహ మొదలయిన సప్త్రమాతృ 

చః గ్ వ్ శా కల పేళ్లు (బ్రహ్మా మూ హీశ్వరీవై వ శావూరీ 

వైష్ణవీ తథా! వారాహీ వైన చేన్దా)ణీ 

చాముణ్లా స_ప్పమాతర 8॥ ] The divine 

mothers or Energies of the gods. 

విభూతి ర్భూతి రైశ్వర్య విభూతిః - భూతి: సీ! ఐశ్వర్యమ్! న॥ 3-అష్ట్ర 

(మణిమాదికమష్టధా) ఛా(వర్తమానం) అణిమాదిక మ్ = ఆ ణిమాద్యష్ట 
సిద్ధుల పేళ్లు, [ అణిమా మహిమా నైవ గరిమా 

9 ం రం లఘీమా తథా! ప్రొ స్రాకావ్యు మిోాశీత్వం 

వశితుం చాస్టసిద్దయః॥ | Superhuman 

power. wale షల! 
ఉమా కాత్యాయనీ ఉమా - కాత్యాయని _గారీ-కాళీ- సామ 

గారీ -కాళీ పామవలీ వతీ - ఈశ్వరీ - శివా-భవాసీ-రుద్రాణే-శ ర్వా 

శ్వరీ! 3౬ వివాభవాసీ. ణీ- నర పమజ్జ్ఞలా-అపనర్థా-వార ఏతీ-దున్లా-మృ 
౧ ర్ం ౧ 

రుద్రాణే శ ర్వాణీ నర్వ డానీ - చణ్ణికా-అమ్బి కా!సీ!ం ౬. శివుని భార్య 

మజ్జలా! అపన్షా పార్వ యగు పార్వతీ'బేవి పేళ్లు, The wife of Siva 

ప్రీ దుర్గా మృడాసీ చణి| 2ష64 goddess of destruction. faa ఇ 

కా౭_మ్బికా!॥ 3౭! qed wradt. 

(ఆర్యా దావమౌయణే [ఆర్యా - దామాయణేీ-గిరిజా-మేన కాత 

చైవ గిరిజా మేనకా | జా-|సీ॥ అధిక పాఠము. | 

తా) 

వినాయకో ఏిఘ్న రాజ వినాయక 8 - విఘ్న రాజః-దై గమాతుర 8 

ద (మాతుర గణాధి గణాధిపః -ఏకేద నః-హేరవ్ముః-లమోాదర ?- 
GR ఆవి బి బి 

పాః | (అ) ప్యేకద_న్త గజాననః-|ఫు!౮-ళివునికుమూారు.డై న వినాయ 

సరమ లమ్మ్చోదర కుని పేళ్లు, Ganesa, the 00712101 of 

గజాననా:॥ difficulties, గాని. 

కా ర్తిశయో మహా కార్హికేయః - మహాసేనః - శరజనా॥౯ ॥- 

“సేన శృరజన్నా. పడా షడాననః - పార్వతీనన్షనః - స్క_న్లః-సేనానీ ౯ 
క్ష © టు 

ననః | పార్వతినన్షనః అగ్నిభూః-గుహః-చాహు లేయః-కారకజిత్ - 
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లా
 

స్కన్దస్పేనాని రగ్నిభూ 'బశాఖః - శిఖవాహన ౪ణ-హాణా తుర ః-శక్తిధర ?- 

ర్పుహః॥ బాహు లేయ 

స్తారక జి ద్వి ౪"ఖ శ్రీశ 

వాహానః। పాణ్చాతుర 

శృ_క్తిధరః కుమారః 

ర్రణ్పాదారణః 

వశీ 

ఘవా విడెజాః పాక 

శాననః | వృద్ధ శ్రవా 

తః ఫురన్షర 8156౧ || జిష్షు 

నఖ ర్హభ శృర్ర కృతే 
మన్యు పి సు 

త్రాతా గ్లోత్రభి ద్వ 
జీ వాసవో వృతృహో 
U yy 
వ్భషూ || వాసోప్పతి 

సురపతి రలారాతి 

హారిహాయ స్సాష్టరా 

కుమారః - రాక్చదాగణః 'వు॥ ౧ ౭- శివుని 

కుమారుడగు కుమార స్వామి పుల్లు God of 

war. gar-qamr ఇగ ga. 

(శృ భృజ్ల రిటి సున్తి నన్దినో నస్టి కేశ్ణర 8| 

నని కేశ్వరుని పేళ్లు. కర మోటీతు చాముణ్లా చ 
© ౧౧ ౮ Cs 

రముక్ణాతు చర్చికా॥ నివపరి చారకోల పేళ్లు, | 
cs 

౧౧ 

ఇ్రన్షగః - మరు త్వా౯ ॥త్ ॥| -మఘవా!న్ | 

విడాజాః ॥స్!-పాక శాసన ః-వృద్ద శన వాః!స్ ॥- 

సునాసీరః - స్రరుసహూతః పః జిష్షుః సర. $ - పురుణలాం కిము స్తం కా బ్గా 

వ Om 0 Om ~~ No) ఖర్హభః శక్రః శతమన్యుః దివన్పతిఃసు త్ర 

మా॥న్ ॥ - గో త్రభిత్ 1ద్ |-వ జ్ర॥న్ | వాసవః 

వృత్రహా॥న్ !-వృహో!న్ |-వాస్తోప్పలిః - సుర 

వతి? - బలారాతిః - శచీపతిః - జమ్ము భేద్!!న్ | 

హారిహయః - స్వారాట్ జ్ ॥|-నముచిసూదనః 

సం క్రన్షః-దుశ్చ్య్యవనః-తురాషాట్ [హా॥ మేఘ 

వాహనః - ఆఖన్షలః-నహ సాతుః - బుభుతు: 

జా |, ఆక వం వలా చల ర 
న్ ॥1పు! 3౫ - చేవెంద్రుని పేళ్లు, న్లో! వ్రాచీ 

నబర్హి రహిహో వృతనాహా ట్పులోమజిల్ | 

టీక. _ప్యాచీనబర్హిః అహీహోన్ ॥ప్పతనాపాట్ 

కాము చి సూదనః 1|॥1హా! ఫులోమజిత్ | అధిక పాఠము | Indra, 

నంక్రన్షనో దుశ్చ్యవన | Regent of the Sky. కః. 
స్తురాపా కృాఘవాహ 

నః॥ ఆఖన్షల న్పహ గ్రా 

తు బుభుతూ 

(_న్తస్యతువ్రియా! రర 

ఫులోవజా శచీన్లా)ణే ఫులోమజా - శచీ(పా)సచీ-ఇన్హా గ ణే॥నీ॥ 3- 

(నగరీ త్వమరావతీ ఇంద్రుని భార్య పేళ్లు, Wife of Indra, 

(వావుడమఃశృవా | ₹1, ae, 
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శాలల లలా. 

(సూ తో) మాతలీర్న అమ రావతీ నీ! ౧- ఇంద్రుని పట్టణము చేరు, 

సనగ (ననమ్)! (స్యా ఉవ్వ్చైఃశృవాః న్! వు! అతని గజ్జము, 

త్పా)సాదో చై_జయ | మాతలి; ॥ప్రు॥ ౧-అతనిసారధి, his Chario- 

నొ జయన్తః పాఠశా (66. ఇాక్షఖ ఇ. నన్షనమ్॥న॥ ౧-అతని 
ననిః। యుసవనము, his garden. xx ఇ ar. 

వెజయన్హః వు! ౧-అతని మేడ his palace 

ఐరావతో౭._ భ్రమా | కక] ఇకల. జయన్హః - పాక శాసని*॥ప్రు॥ ౨- 

తై రావణాభ్రము అతని కుమారుడు, వరావత ః-అ భ్రమాతేజ్లః- 

మా వరావణ; - అభ్రమువల్ల భః ఫు! ర ఇంద్రుని 
వల భాః॥ తజ ఢా 

. C౧ మునుల వర్ణ" Indra’s elephant. అణ! 

era 

డప్ర్రదిని వజ్ర (మ గ్వాదినీ॥సీ॥ - వ బ్రమ్! షు 

ట్ర్రీస్యా త్కు_లిశం |న॥ - పవి; - శతకోటి - న్వరుః(ప )న్వరుః 811న్ | 

భిదురంపవిః। శతకొ టి శమ్ళుః - దమ్మోలిః॥ పు॥-అశనిః॥ప్పం౦-వ జ్రా 
స్స పరుశ్ళమోదమ్మో యుధము వేళ్ళు, Thunder bolt. ఇల్లా. 

లిరశని (ర్ర పయోః) | 
ది 

౮౭ 

వ్యోమయానం వి వ్యోమయానమ్!న [విమానః-1వ్న! ౨- దేవ 
మానో(ఒ స్తై) (నార రథము వేళ్ళు, Air-chariot. qe 

దాద్యా) స్పురర్భ యః! | (గాగ. సురన్హయః |, ప్ర, బ| ౧ -నారదు(డు 

(స్యా త్పుధరా "దేవన -"జేవలుండు. మొదలుగాగల చదేవస్థుల ళు 

భా పీయూష మమ | Divine sages. సుధరా (పానుకేరా న్ | 

తం సుధా! మన్దాకినీ ఏ -జేవనభా॥పీ[౨-బేవనభ, The council of 

యద్దజ్ల" స్వర్షద్ సురద్ | గం Gods ₹ ఇగ. పీయూపమ్- -అమృతమ్ 
రికా; మేరు స్పుమేరు | ॥న॥ సుధా ॥సీ॥ 3- అమృతము" వేళ్ళు, Nectar 
స రైమాదీ) రత్నసాను 0£ AMbrosia ౫౫. 
స్సురాలయః॥ 

మగ్దాకిసీ వియద్దజా- 

పకా స్వర్షదీ సురదీర్ధి కా వీర - ఆకాశగంగ పళ్లు, 

తె దేవతరవో వుస్టారః The Ganges ofthe Sky wat anf. 
పారిజాతక | ననానః మేరుః-సుమేరు ౩- హామాది) రత్న సానుసు 
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కల్చ్పవృతశ్చ(పఫుంసివా| రాలయః ॥పఫ్రు॥ ౫ మేరుపర్యతముశేళ్లు. The 
హరిచన్షనమ్॥౫౦ | extremity of the world’s axis, H¥ Uda. 

మన్చారః - పారిజాతకః - ననానః - కల్పవృతే.ః 

వు!-హరిచన్వనమ్!వ్న |౫- దేవతల వృతముల 
పేళ్లు, Celestial trees, ఇష్ ఇళ, 

ననత్కుఆమాంరో నె ననత్కు_మారఃనై ధా త్రః॥పు॥ ఈాబ్రహ్మ 

ధాత్ర స్ప్వవై్వద్యా పుత్తుడైన ననత్కుమారుని పేష్టు నర ఏ 

వళ్వినిసుతే | నాన త్యా ద్యా-అశ్వినీసుత్--నాన తెస్పె-అశ్వి నె-ద్య సా - 
x రా ణా |< _ ఆగాక ఇద వశ్వినా దస్తా వాళ్ళినే అశ్వ నేయా ॥పఫ్ప్ర, ద్వి! ౬.- దెస నైద్యు లయిన 

యా చ (తావుభౌ) యశళ్విన్ దేవతల పేళ్ళు, Physicians of Hea- 

oI ven, ¥f ¥ రః. 

((స్ర్రైయాం బహు) అప్పరనః ॥స్॥ - న్వ ర్వేశ్యాః స్తీ బ॥ ౨|| 

అభం లోల వ - యశ ౧వ ఇద ప్యుప్పరనన్ప ఏ ర్వశ్వా (ఊర్వశి, మేనక, రంభ, ఘృతాచి, తిలో 

(ఊార్యకీముఖాః) | ఊ త్తమ, సుశేశి మంజుఫఘోవ మొదలుగా 
రైల్ మేనకా రమ్శూ గల] దేవ వేశ్యల పేళ్లు, Celestial courte- 

ఘృతాచీచ తిలోత్తి 5205 ఇష్ a mara. గన్దర్వాః! (పా) 

మూ! సుశేశీ మంజు | గాన్షర్వాః వు, బ! ౧ - చేవతలలో హాహా 
ఘోషా చ చిత్ర రేఖా హూహువులు తుంబురు విశ్యానసు చిత్త 

సురాంగనాః (హోహో రధులు మొదలయిన బేవగాయకుల సుళ్ళు, 

హూహూ శైవమా Celestial Musicians, Quiristers of 
డ్యా) గన్టర్వా ( Heaven, అగ ఇ Tax. 

దివౌకసామ్॥ ౫ 
(|e 

అగ్ని రై_గశ్యానరో అగ్ని = వైశారనరః-వహ్ని 8 - ఏతిహాోోత్రఃా 

వహ్ని ర్వీతిహోే త్ర ధనక్జయః - కృవీట యోనిః - జ్యలనః - జార 

ధనజ్ఞుయః।కృపీట యో వేదాః |॥న్॥ తనూనపాత్ 1ద్, న్న! బర్హిః 

న్వ్యలనో జాతివేదా న్! శుష్మాన్॥! (ప) బర్హిళ్ళుప్మా౯! కృప 

ననూనపాత్ ॥ ౫౩ వర్శా!న్ | కోచిపష్కేశః-ఉపవ్చధః-ఆ(శ్రయా 
౧ 
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బరి శు, పాకృొవవ ర్వా |శః (పా) అశయాశః - బృహద్నానుః - కృళా 
ఖా ్లలిస్త _౨ లి | లి 

న్లోచిపే_శ ఉపర్చుధ: నుః - పావకః - అనలః - రోహి 'తాశ్వః (పా) 

అశ యాతో బృహ లోహి తాశ్వః _ వాయునఖః - శిఖావాన్ ॥త్ ॥ 

ద్నానుః కృశానుః పొ ఆశుశుకుణి=-హీరణ్య శె తాః |న్| హుతభుక్ 

వకో౭_నలః! రోహి ॥జ్॥ దహనః - హవ్యవాహనః - నప్తార్చిః |స్! 

తాశో వాయునఖ 'దమునాః న్! భు క్ర చి త్రభానుః-విభావసుః- 

శ్చిఖావానా కుశుక్ష శుచిః ॥పు! - అప్పి_త్తమ్ 'న॥ 3౪ - అగ్ని 

ణః | హిరణ్య రేతా హార్రనితేక్లు Fire. wri. [కాలీ కరాలీ, 

హుతభు గహ నో మనోజవా, సులోహి'తా, సుభూన్రున నె 

వావ్యవాహన | ౫౫! స్ఫులింగినీ, విశ్వదాసా, అనునవి యేడు వరు 
ఆ | 

సవ్హార్చి ర్హమునా ళ్ళు నగా అగ్ని జ్యాలలు, | 

కా భా 
క్ర శ్చిత్రై బను ర్విభా 
వసుః | శుచి రవ్చీత్తి 

మౌార్వస్తు బాడబో కుర్వః-బాడబః-బడ వానలః |ఫు! 3 బడ 

బడవానలః || (వ బాగ్ని పేళ్లు, Submarine fire, ఇ౭[(1౮౪, 

స్నేర్ష ష్టయో) స్టవల కాల - లః ప్ప! అర్చిః ॥స్, న్న! _ స్వాతి; 

క్ లా న ర్చి త్ శిఖా | 1౧|| విఖా lal సో - అగ్నిజ్వాల వెళ్లు, Flame, 

((స్ర్రైయామి!) (త్రిష) 1౭7, స్ఫులిజ్ఞః | త్రై! - అగ్నిక ణః ఫు! ౨ 

స్ఫులిక్సి'౭_గ్నిక ౯ స్పం | మిణుభుణు చేళు, Spark, an. ననా 

తాప స్పంజ్వర (న్చ పఃూ-నంజ్వరః ఫు! ౨- వేడిమి పేళ్లు, Heat, 

వకా) (ఉల్కా_స్యాన్ని |. 

రత జాలా భూకిర్భ | [(ఉల్కా! ౧ - కొఅవిపేరు, A fFire- 

సిత భస్సనీ | మారో brand, జగ భూతి ॥సీ॥ - భసితమ్ - భస్గ 

రయాౌచ చావ స్తుదవో |॥న్,న। తమారః ॥వు!-ఎతూ ॥సీ॥ ౫-బూది సేళ్టు, 

వన హుతాశనః!) [Ashes 77, దావః - దవః॥ వు! ౨-కారు 

చిచ్చు పేళ్లు, A forest conflagration, 

౫1౧, అధిక పాఠము. | 

ధర్శరాజః పితృపతి ధగ్బ-రాజః-పితృపతిః-నమవర్తి!౯ | - పరేత 

స్పమవర్ణీ_పశేత రాట్ | | రాట్ జ్ 1-కృ తా నశాయమునా భ్రైతా[బు ॥- 
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కృ తానా యమునా శమనః - యవురాట్॥బ్ '-ఆయమః- కాలః-దజ్డ 

భ్రాతా శమనో యము | ధరః- -శ్రాద్ధ బేవః-నై వన్వతః-అ న్హకః వు! ౧ళ 

రాడ్యమః॥౫౮| కాలో యముని పేళ్లు, Yama, the Judge of depar- 

దణ్ణధర ఇ్యాద్ధ దేవో ted souls, <a. 

"వె వై వన్వతోజ స కః! 

రాశునళి కోణపః క్ర రాతనః-కోణపః-(పా) కాౌణపః-క్రవ్యాత్. 

వ్యా త్మ) వ్యాదో౬ ద్ ॥ క్రవ్యాద క-అ సృపః (పా) ఆశృపః-ఆశరః 

న్రప ఆశరః ॥ ౫£౯ | (పా) అసుర; -శాత్రివ్పరణశాత్రి చః -కర్చురః 

రాతిజ్బరో రాడ్రిచ (పా) కర్చరః - నిక పాత్మజః ఎయాతుభాన?- 

రః కర్చురో నికషా పుణ్యజనః "న ర్భతః వు! యాతు ॥న॥ రతః 

తః | యాతుభధానః ॥న్, న॥ ౧౫ - నిర్భతి పేళ్లు, (రాతన వాచక 

ఫుణ్యజనో నైర్భతో ములు) A Giant, Ta, 
యాతు రత్షసీ॥ 

ప్రచేతా వరుణః పాలీ ప్రచే చేతాః 1న! వరణః - పారీ॥న్'॥|-యాద 

యాదసాం వతిరప్పటిః॥ సాొంపతిః - అప్పతిః ఫు! గ - వరుణుని శే వేల్లు, 

The Regent of water, qxx సబా. 

శ్వనన స్పృర్శనోవా శ్వననః — స్పర్శనః - వాయు :-మాతరి శా 

యుర్యాతరి శ్వా నదాగ |॥న్ ॥ - నదాగతి; - పృషదశ్వః-గ స్టవహ౭-గ్య 

తి leo పృషదళశ్యో వాహాః-అనిలః-ఆశుగ;-సనమోర :-మారుతః - 

గన్గవహోో గన్గవాహో మరుత్  -జగ కా) ణా సమిరారణః-నభ స్వాన్ 

2 విలా౭_శుగాః 8|నమోా | ॥త్ ॥ - వాతః - పవనః-పవమానః?- -వ్రభళ్లునః 
ర మారుత మరు జ ఫు! ౨౦-వాయు "బేవునిపే పేళ్లు, Air or Wind, 

త్పా)ణ నమిోరణాః। షకల. 
నభన్వదాత పవన ప ( ప్రకమ్బనోమహావాతో రుంరూవాత 

మాన ప్రభజ్ఞ్యనాః॥ స్పవృస్ట్రక | టీక, వ్రక మనః - వముహావాత; - 

రుంరయూవాతః - సవృష్టికః = గాలితో/హాడిన 

వాన అధిక పాఠము, |) Violent wind, 

miata. 

ర్ల 



20 

ఎమ్ ఆ వ్ర్రాగో 2.వానన్పమా 

అమరకోశము (పథమ 

పాణః-అ పాన సమాన ః-ణ దానః-వ్యాన డి 
© 

న శ|ోదాన వ్యానా ౫, ఇమే=ఇవి, శరీర స్థా = సవరీరమునందుండు, 

చ వాయవః ॥!౬౩| 

శరీర స్థా ఇమే 

రంహాస్సర సీతు రయ 

స్ప్యదః। జవోఒథధ 

శ్రీ న్రుం త్వరితం లఘు 

వ్ప్ర మరం ద్రుతమః॥ 

సత్వరం చపలం తూర్ష 

మవిలమ్బిత మాశు చ 

'సతతానార తాశ్రాన్త 

నన తావిర తానిళమ్॥ 

ని త్యానవర కాజన(మ న్ర, 
Uy 

ప్య )/థారిశ యో భర ః | 

అతివేల భ్ళ శాత్యర్థా 

వాయవః = వాయువుల పేళ్లు, Five vital 

airs, 77 41g. 

((హృధది ) ప్రాణా (గుచేేఒపాన స్పమానో 

(నాభిసంస్థితః) | | ఉదానః (కగు చెశస్థో) వ్యాన 

(న్పర్యశకీరగ౪) )|| నాగశ్చకూర కృక్రో చేవ 

దత ధనజ్హయః | (వాగ్దాశె) నాగ (తీఖ్యాతః 8) 

కూర (ఉస లేన్న ఎకో )|| కృక రా (చ్చతు 

తంకాయం) "దేవద తా (ద్విదృవు ణమ్) | (నజ 

హోలి మృతం వాపి సరషవాపీ) ధనల్ఞుయః॥ | 

అధిక పాఠము. 

రంహ:ః-తరః 1న్, న॥!-రయః-న్యదః-జవ: 

పు! ౫ - వేగముతోయహాడిన గమనముపేళ్లీ, 
Speed, t=. 

లీభ)మొ-త్యరితమ్- -లఘు-తీ పమ్-అరమ్- 

న్రుతమ - నత్వంమ - చపలమ్ - కూర్లమ్- అవి 

లమ్బితమ్-ఆశు ॥న। ౧౧-కీభు )ముగా, ( ( లేక) 

లీఘు9 మైనది, Quick or swiftly, edt చొ, 

నతతమ్-అనారతమ్-అ నా నమ్-న నతమ్-- 
లా ని 

అవిరతమ్-అనిశమ్-సిత్యమ్-అన వర తమ్ - అజ 

నమ్! ౯, ఎడతెగక (లేకు ఎడ తెగనిది, 

Continuous or Continually, fateat. 

అతిశయః-భర ః-అతి వెలమ్-భృశమ్-అత్య 

రమ్-అతిమూ త్రోమ్ - ఉ ధాఢమ్ - నిర్భరమ్ - 
య 

తమా త్రో ద్ఞాఢ నిర్భ తవ్రమ్ - పో నమ్ - నితాసృమ్-గాఢమ్ - 

రమ్! ౬౬! తీవ్రైకా న బాఢమ్ - దృఢమ్ - ౧౮ అతిశయము పేళ్లు, 

నితాన్లాని గాఢ బాఢ | Much Or excessive, 341. 
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దృఢానిచ। (బూ నీస్ ఘ్రశబ్దము మొదలు దృఢశబ్బమువజుకుం 

ద్యస శ్రె్యస్యా డ్రి చ పు గల శ? బ్దము ములలో అకిశయభరన బములు రెండు 

పాంఛేద్య గామియల్ ) ను నిత $$ ప్రుంలింగ్గమ లు, తకి.న శబ్లములు 

యావిజేవణము లై నను, గుణవాచకము 

లై నను 1న! ఈ శబ్పములలో నే శబ్దము విశే 

ప్యముతోం గూడునో యది 1 త్రి! 
a 

కుబేర + స్ర్యుమ్బ కోన కు జర 3- త్ర గవ కనఖః:-యత.రాట్ | జ్ 

కో యతరా డ్గుహ్య కే వ్యూ కేశ్వరస :-మనుష్యధ ర్మా న్ | - ధనదః 

శ్వర: మనుష్య ధర్మా రాజరాజ? - ధనాధిపః-కిన్న రళ వె వైశ్రవణః- 

ధనదోరాజరాజోధనా |హౌల స్ప వక-ానర వాహనఃణయతు:- -వకోపిజ్జః- ఐల 

ధిపః| కిన్న రేశో వెశ్ర, బిలః-(న్రీదః-పుణ్యజ నేశ్వర:-1ఫు! ౧౭ -కుబే 

వణః పొలస్తో్యో నర |రుని పేళ్లు, Kubera, the God of riches, 

వాహనః! యశుకపిజ కషం 
1 

ab లవీల (శ్రిదవుణ్యజ 

శ రాః! 

(అస్యోద్యానం) వై) వ్వైత్రరథమ్ ॥న॥ ౧-కుబేదుని తోంట పేరు, 
త్రరథం (పుస్త స్తు నల నలకూబరః ॥వు! ౧ - అతనికుమూరుని పేరు, 

కూబరః! వైలానః (ధ్ధా వై_లానః !ఫు! ౧ - అతని యునికిమ్టు పేరు, 

నుమలకా(పూర్విమా అలకా 'సీ॥ ౧- అతని పట్టణము పేరు, పుష్ప 

నంతు) పుప్పకమ్॥ ౭౦ కమ్ !న॥ ౧-అతని విమానము పేరు, కిన్నరః- 

(స్యా) త్క_న్నరః కిం కింపురు హః-తుర జవదనః - మయుః ॥ప్ప్ర॥ 'ర౨- 

పురుష స్తుర జవదనో కిన్నరుల చేళు, కొంద టీ నాలుగును నాలుగు 

వముయుః। నిధ(ర్నా) శే శే| జాతులందురు, నిధిః- జేవధిః! (స సేనకిన్వ. 

వధి (శృేడాః) పద్ద | ఫు! ౨-ని నిధిపేళ్లు, Treasure, స వర్గ మ. 

కజ్ఞాదయో (నిభే;॥! దయః = పదము శసష్థ్రము మొడ్డ నైటి, న్భే | 

౭౧ [(మహాపద్శశ్చ నిధియొక్క, భేదాః = ఛేదన! వై లషావర్భుము 

పద్దృశ్చ కళ్ల మకర శష్ధము మొదలయినవి తొవి 
సాన్ ఖ్ . « 

i ళ్ శ్ _. _ Hh. ee We 
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కచ్చపా ముకున్షకున్ష లనుట, Auriferous gems, [ మహాపద్మః; 

సీలాశ్చ ఖర్వశ్చ నిథ పద్దుః, ధక, మకర కచ వః, ముక్కు, 

యో' నవ! ] కుస్చః,నీలః, ఖర్వః వు! ) ఇవి నవనిధి భేదములు, 

gq 7, 
ఇతి. న్వర్లవర్షః, | న్యర్లముతోో (జేరిన పదనమూహము ముగిసెను, 

ల 

6 
_ దోదివా (చేంన్నీ ఊం: ఓ[-చె:-!వ 1నీ!-అ ఛమ్-వోోమ 
యామ! న్. న్॥ పుష్క రక-అమ్బురమ్-నభ కొ, - ప, 
ఫుష్కర మన్సురమ్॥ |రితమ్ - గననమి - అన _న్హమ్-సుర వర్త ॥న్ 

నభోఒ_నరిక్షుం గగన ఖమ్-వియల్ -విమ్హుపడం ॥న॥ - ఆకాశం-నిహ 
మ_న్లనం సురవర యః ॥న్, ష్న॥ ౧౬ - ఆకాశము వేళ్లు, ih 

ఖమ్। వియద్విష్షుపదం sky or atmosphere, ¥TaAT. 

(వాతువ్రం) స్యాకాశ 

విహాయసీ! (విహాయ, [విహాయనఃనాకః వు! - ద్యుః అవ్య! 
సోఒపీనానకోఒవీ దు తారాపథః-శబ్దగుణః !పు! - మేఘుద్యారమ్ 
రపి చనద నదావింయన అధిక పాఠము, 7 
'తారాపథ శృ బ్లగుణకో 

మేసుద్యారం మహా 

బిలమ్॥ 

బ్రతి వ్యోమవర్లః, 

| 

ఆ కాశముతోంజేరనవదనమూవా ముముగసెను 

re 

దిశ స్తు కకుభ; కాస దిశః॥శ్ ॥-కకు భః॥భ్॥-కాస్థా 8 -ఆ le 

ఆ శాశ్చహరితశ్ళ హారితః॥త్ 1సీ!బ| ౫-దిక్పామాన నామముల! 
(ఈ) Quarters of the world, Region. Direc 

tion, far. 

' , మ లక _ భనీ కీ; 2. 

(సాః పూర్వ దహీణ ప | వరునగా, బూర East, a; దీ 5026 
in గ శ్లిమాః)। tar, పశ్చిమ West, 7 దిక్కుల పేళ్లు 
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(ఉత్తరాది) గుదీచీ| ఉదీచీ ॥సీ॥ ౧-ఉ త్రరడిక్కు_సేరు, North- 
Ta, 

నివ నా _ a / స్యా) ద్దిశ్యంతు (త్రిషు దిశ్యమ్ తి ౧ దిక్కు_లందుం బుట్టిన 

ఏగ్భ వె) | (అవాగ్ళవ) వ స్తువుపేరు, What is produced in a 

కువాచీనా ముదీచీన | direction, (కష? ఇగ [ ఆవాచీనమ్ = దహీణ 
ముదగ్నవమ్) | (ప్ర దిక్కున. బుక్రినది, Southern, ziezaft. ఉదీ 

శ్యగ్భవం)* ప్రతీచీనం చిన= ఉత్తరదిక్కున. బుట్టినది Northern, 
N [| “85 వా జ 
పా-చీన ర్త (న్రాగ్భవం శ. ప్రీకచినమ్ = పడమటిదిక్కు నం బుట్టి 

సొపు) ] నది, Western, ఇస్వాగ. స్రాచీనమ్ = తూర్పు 

దిక్కు_న( బునినది, FAstern, 441. ] 
CYC 

ఇన్షో)వహ్నిః వితృప ఇన్ష)ః - వహ్నిః-వితృపతిః-నై రృతః-వరు 

3 ్ నర్భతో వరుణో ణః-మరుత్ కుబేర = ఈశః॥వు॥ ౮ క్రమాత్ = 
రుఠుత్ | కుబేర ఈశః వరునగా, పూ ర్వాదీ్వామ్ = తూర్పు మొద 

పతయః పూర్యాది లైన, దిశామ్ = (ఎనిమిది) దిక్కులకు, పత 

రాం దిశాం కమా యః = అధిపతులపేళ్లు, Regents of quar- 

5 1 2% ters and points, షరా ౪. 

ఐరావత? ప్రుగ్ణారీకో' వరావతః - పులరీకః -వామనః-కుముదః - 

వామనః కుముదో=_ల్ఞ అళ్ఞన 8-ప్రుప్ఫుద న్షక-సనా ర్భభామః - సుప్రతీకః 

$8 | పుహ్పదన్త స్పార్వ 'వు! రాదిగ్గజూః - (నరుసగా నెనివింది) దిగ్గజ 

నామ స్సు ప్రతీక (శ్చది ముల పేళ్లు, Elephants belonging to the 

గజా)! (కరి)శ్య్యో౭_ Eight Regents, Gane wi ఇ ard. 

ధృముః కిలా పిబ్బలా అభ్రముః-క పిలా-విజ్లలా-అనుపమా- - తామ్ర 

౨ నుపమా (క్రమా పర్తీ (హ్హా) తాన్రుకర్తీ -నుట్రద 1 స్త్రీ అజ్ఞానా అస్ 

క్)! తాన్రుప్టీ ట్ర నావతీ సీ! హా - క్రమాల్ = వరుసగా, 

ద స్ర్తి చాబ్లనాచాజ్ఞనొ కరిణ్యః = అష్టదిగ్గజముల భార్యల పేళ్లు, గ 

ల్ 

వతీ! 3 2|| i ్థాళాా లఖన gl ల 

(స్రీ యావ్యయ) చన్హ సప అవదిశమ్ !న, అవ్య॥-విదిక్ వీ! ౨-దిశ్లో 

డిథం (దిశొర్భు భ్యే) ర్య = రెండుదిక్కు లనడుమ నుంజెడు మూల 
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విదిక్ ((స్ర్రైయామ్) | దిక్కు పేళ్లు, Intermediate point, diet 

అభ్య _న్థరం త నరా క్ష. అభ్య రక రమ్ - అ న్తఠాలమ్ ॥న॥ ౨- 

లం చక్రవాలం తు మధ్య ప్ర జేశము పేళ్లు, Included space, 

మల్జలమ్॥ ౭౮|| చక్ర వాలమ్ - మజ్ఞలమ్ ॥న॥ ౨-మణ్ణలా కార 

మె వస్తువు వేళ్ళు, The sensible hori- 

zon; or any arcand circumference, 

Merit ne. ౯ 

అభం మేపషఫోవారి అభ్రమ్ ॥న॥ -మేఘః-వారివాహోః-_నృనయి 

బాహాః। _నృనయిత్ను త్నుః - బలావాక; - భారాధరః-జలధరః-తటి 

రృలాహకః। ధారాధ త్వాన్ ॥త ॥ - వారిదః-అమ్బు భృత్ -ఘన కా 

రోజలధర _స్టటిత్యా జీమూత; - ముదిర - జలముక్ ॥చ్॥ ధూమ 

న్యారి దోఒ మ్చు భృ! యోనిః వు! ౧౫ మేఘము పేళ్లు, A ౧౦౬6, 

త ॥ ఘనజీమూత ము కా, 

దిరజలము గూమయో 

నయః। కాదమ్బిసీ మే కాదమ్బి సీ _ మేఘమాలా ॥సీ॥ ౨ మేఘ 

ఘమాలా ( త్రిషుమేషు పం_క్లి, గ line of clouds, Wait Tf. 

భే) ౭. భ్రియమ్ | అ భ్రియమ్ ॥ త్రి! ౧ - మేఘభ వే = మేఘము 

_స్తనితం గర్లితం (మేసు నందు బుట్రైన జలాదులు, _నృవితమ్-గక్టితమ- 

నిర్ధ పో) రసితాదిచ! | రసితమ్ ॥న॥ 3 - మేఘములధంని - అనలా 

శన్బూూశత హ్రూదాస్రాది నుజబుము, The rattling of thunder, 

నై రావత్యః శ ఇగ గ. ఆదిశ బ్రముచేత న్వనిత ధ్వని 

ప్రభ! తటితేదామ "ఆ తాదులగు 3 పేళ్లును గలవు, శనంపా(పానంపెా- 

నీవిద్యు చ్చజ్బులా చప శత నవ స్తదా - హాదినీ - ఐరావతీ- తుణ ప, భా- 

లా౭_పిచ |స్ఫూర్జథుర్వ తటిక్- సౌదామని- (సౌ) సౌదామిసీ-విద్యుత్ - 

బ్రనిర్బ్ షో మేఘుజ్యోతి చళ్చలా-చపలా సీ] ౧౦-మెజుము, Light- 

రిరమ్మదః [౮౨|| ఇనా) | ning, faa, స్ఫూర్ణథుః -వజ్రనిర్హ్రోపః (పా) 

యుధం శ కధను (స్త వజనిప్పెపః ఫు! ౨ - వజ్రఘట్టనమువలన. 

"దేవబుజు) రోహీతమ్॥ గలిగిన మ్రోంత, A clap of thunder, 

(వృష్టిర్వర్ద ం తద్విఘా 1, మేఘజ్యోతిః ॥స్, న॥ - ఇరమ్మదః 
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ea “| _ అద శ | హో తే వగ్రహాఒవగ పు! ౨ మేఘమునందున్న తేజస్సు, A flash 
వగా (నమా) ॥!౮౩|॥ | 0% lightning, ఇనా (యుధమ్ —_ శక్ర ధనుః 

ధారానవ్చూత ఆసా [మన ౨ - 9న) ధనుస్సు, Rainbow, ¥డ- 

రః వీకరో ౭మ్బుకణః బాకా, రోహితమ్ ॥న॥ ౧-బుజు = చక్క_(గా 

(నృత! వర్ద పలస్తు నున్న యాధనుస్సు, Indra’s bow unbent, 

కరకా (మేఘచ్చశ్నే | నృష్టిః ॥సీ॥-వర్భమ్ ॥న॥ ౨-వాన, Rain, ant. 
2_హ్నీ) దుర్గి నమ్! వగృహః-అనగ్యహః 1వ! ౨ - తద్విఘా తే = 

ఠం ౮ర!! ఆవరము యొక్క విఘ్నమునందు వరించును, 
0౫ లావి ల 

అనంగా ననావృస్ట, Drought, aati. 

ధారానమ్వాతః - ఆసారః ॥వు॥ ౨ - జడివాన, 

|A hard shower, a@dIt ఇళ! నీకరః - 

అమ్బుక ణః వు! ౨-తుంపురులు, Thin rain. 

వస్దోపలః ॥ప్రు॥-కరశా 1॥సీ॥ (పా) కరకః ॥పు! 

౨ -వడగంన్లు, Hail, iar. దుర్గి నమ్ Fy 

౧- మేఘచ్చన్నే = మేఘము చెతం గప్పంబడిన, 

అహ్ని =దినము, A cloudy day, area 

fea. 

అన్హన్థావ్యనధా (ఫ్రం అ_నృన్ధా-వ్యవధా 1నీ!-అన్తనిః 1ఫు!-అప 

వ్ర త్వ న్తర్గి రపవార వార ణమ్-అవిధానమ్-తిరోధానమ్-పిధాన మ- 

మ్! అవీధాన తిరో ఆచ్చాదనమ్ 1న! ౮ాకప్పుట పేళ్లు, Covering 

ధాన వీధానాఒచ్చాద disappearance, or concealment, ama. 

నానిచ॥ 

హీమాంశు శ్పన్ష) హిమాంశు? - చన్ల/మాః న్ | చన్ష)ః- 
ది ది ౨ ర 

మాశ్చన్ష) ఇన్లుః కు ఇన్దాః - కుముదబటాస్షవః - విధుః-సుధాంశుః - 

ముదబాస్థవః విధు శు భ్రాంశు=ఓపధీశ -నిశాపలిః_అబ్ద్బః - జై వా 

స్పుథాంశు శు భ్రైంశు | తృకః - సోమః - గై మృ గాజ్క_8-క లానిధిః- 

. రోపథీశో నిశాపతిః॥ ద్విజరాజః - శశధరః - నమ లెశణమయపాగరః 
- భా | య రగ వరా జీ, + రద క ౮౬|| అబ్జో జై వాతృక ఫు! ౨౦-చంద్రుని పేళ్లు, The 003, ఇ. 
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డ్డ 

జ్క_ః కలానిధిః | దష 

రాజ శృళ ధరో నతు 

త్రశః తపాకర £॥౮ా౭| 

కలాతు (పోడకో భా, కలా వీ! ౧- చంద్రునియొక్క_ పదియాజన 
గో) బీమ్మో (= (స్రీ) పాలిపేరు, A 61814; Zphase of the moon, 

మజణ్జలం ( త్రి, షు exam Tie ఇగ, బీమ్బః న్న! మజ్జ 

లమ్ 18 9 - చంద సూర్య మండలముల 

చేళ్టు The disc of the sun or noon. 

ఇన్నా గాక. 

భిత్తం శకల ఖే) భి త్తమ్ 1న! - శకలక్-ఖణ్జమ్ ॥ష్న॥- -అర్థ: 
(వాఫుం) న్యర్థ*ర్హం ఫు! క తునుక శ పేళ్లు A part, fear. అర 

(సమే ంశశే)॥ చని) శబ్దము నమాంశమును జెప్పునవుడు ॥న॥, 

కా కౌముదీజ్యో త్చ్నా Half, ara. చని) కాా కౌముదీ-జోత్నాా 
ప్రసాద (స్తు ప్రనన్న | ॥నీ॥ ౩-వెన్నెలపేళు, Moonlight, wid 
తా! కలజ్కా.జ్కౌ పృసాదః !ఫు!-ప్రనన్న తా ॥సీ॥ ౨-నిర్భలత్వమ 
లాజ్భానంచ. చివ్నాం పేళ్లు, purity; clearness; brightness 
ల వృ చ లతుణమ్॥ | (షణ. కలజ్కః-అజ్కః 1ఫ్ర!-లాబ్బనమ్- 
రా [ పాళిః "శత్రు చివ్నామ్ - లకు 5! - లతుణమ్ ॥న॥ ౬- 
రజ లిజం నిమిత్తం గుబుతుశే పేళ్లు, A spot or mark; stigma 

వ్యజ్ఞునం పదమ్: ప్రజ్ఞా EE [ పాలీ! ॥వీ॥-ెకేతుః -ధ్యజః-లిజ్బమ్-నివి 
నంచా వ్య భీ దానం రక్తము - వ్యళ్ణ నమ్ - పదమ్- -ప్రజ్ఞానమ్- అభిజ్ఞ 

లలామంచ లలామచ || నమ-లలావమమ్-లలామ ॥న్ ॥ అధిక పాఠము, 

సుపనూ (పకమా శో సుషమా 1వీ! ౧ - పరమా-ఎక్క_వై వెన 
ఛా) శోభాశకా _నిర్షుతి శోభా - "కాంతి పేరు, | te beauty 

కవిః | అవ శ్యాయస్తునీ sete dr. శోభా - కా _సాద్యులిః 
హారస్తు పూర స్తుహీనం | ఛవిః ॥సీ॥ ౪-కాంతి పేళ్లు, Splendour, డ్ 
పమం |!£ాం॥. ప్రాలే అవ శ్వాయః-నిహార:-తుపార; ఫు! - తుపి 

యం మిహీకావాథ నమ-హిమమ్-ప్రాలేయమ్ న! మిహికా(పా 
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పీమానీ హీమనంహా | మహికా |ీ॥ ౭-మంచుచేళ్లు, Frost, gut. 

తిః] శీతం (గుణేతద్వ హిమానీ - హీమనంహతిః పీ! ౨ - మంచు 

దర్జా) స్పుమీమళ్ని నీరో మొక్క నమూహము'పేళ్లు, A mass of 

జడః ॥౯౧| తుషార |$nOw, ₹2₹గా. రీతమ్ ౧ గుణవాచక మైన పుడు 

క్లీతల ల్నీతో హిమ|॥న॥ శ్రైత్యగుణముపేరు, 0111063, శే. 
(సృప్యానర లిజబ్బకాః) | | సుమీవుః [వా] సుశిమః-రిరిర౩-జడః - తుపా 

ధు)వ తాన పాది రః-నీతలః-కీతః-హీవమః। ఫు! ౭ాశెత్య గుణము 

(స్యా) దిగస్త్యః కుమ్మ గలదాని పేళ్లు, Frigid, aia, ఇవి విశేష్య 

సమృవః। మైల్రావరుణి లింగములు, ధు)వః - కొత్తానపాదిః వు! 
(రస్ర్యైవ)ి లోపాము ౨ - ధు)వుని పేళ్లు The polar star, qa 

డ్రా (గధి ణీ! నతు | గజా. అగ_న్త్మ్యః - కమృసమృవః - మై తా 

త్ర మృతుంభం తారా వడణిః ॥పఫ్ర్ర॥ ౩ - అగస్త్యుని వేళ్లు, 5122 

తార కాఫ్యుడు (వాస్తి Canopus, wie, లోపాముడా 1నీ! ౧- 

యామ్) దామౌోయ | అగస్తు పని భార్య పేరు, నతత్ర మ-బుతుమ్- 

(ణ్యో = శ్వి నీ త్యాది భమ్ ॥న॥ - తారా ॥సీ॥ తారకా-ఉడు |న్న! 

తారా) అశ్వయుగళ్వి ౬-నత త్రము వేళ్లు, A star, ax. అశ్వినీ 

ఏ।| రాభావిశాఖా ఫు త్యాదితా రాః-అశ్వినినతు త్రము “మొదలయిన 

సుతు సిధ్యకిమ్యైశ్ర యిరువదియేడునతు త్రములు, దామాయణ్య:ః! 

విష్థయా॥౯ర॥(నమా) ఈ, సీ, బ - దాయాయణు లనంబడుచున్నప్, 

ధనిష్టా (స్యుః) ప్రోవ్యప| AsteriI5ms. అశ్వయుక్ ॥జ్॥ అశ్వినీ ॥వీ॥ 

దా భాద్రపదా (నీ ౨-అశ్వినీన కు త్రము పేలు, The head of 

యః) మృగలిక్ష ౦ మృ Aries, wad dr. రాధా విశాఖా వీ! 

గత్సిర (_న్తస్మి న్నే) వా | ౨-విశాఖా నటీ త్రము చేళ్గు, Stars In the 

ఇ గృహాయణే |= I|southern scale, fara x. ఫపుష్యమ్ 

ఇల్వలా (స్త చ్చి రో !న!-సిధ్యః-తిష్యః ॥వు॥ ౩-వుమ్యనతు త్రము, 

దేశే తారకా నినన|Stars in Cancer, ye, శ విస్థా _ ధనిస్టా 

_న్లియాల॥ |వీ॥ ౨-ధనిష్ట పేళ్లు, The Dolphin, afasr. 

ప్రోప్టవదాః 1సీ! ౧-పూర్వాభాద్ర వేరు, భాద్ర 

పదాః ||నీ! ౧-జిత్త రాభా ద్ర చెరు, The wing 
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of pegasus, TATIATE. మృగశీర్భమ్- మృగ 

రః 1స్॥న॥ ఆగ హాయణిీ ॥సీ॥ ౩ - మృగ 

లీర్ష ము పేళ్లు, Orion, rf, ఇల్వలాః sl 

౧- తచ్చిరోజేశే _ ఆ మృగలీర్ష నకుత్రము 
మోద, యాః తారకా; నివసన్తావనవ త్రము 

లున్నవో అవి, Stars in the head of 

Orion. రి 

బృహన్పతిస్పు రాణా బృహన్చతిః - సురావా చార్యః ;-గీప్పతి?-ధిప 

రో గీప్పుతి న్టిపణోగు. ణః గురుః - జీనః-అళ్షారసః-వాచన్పతిః-చిత్ర 

రుః॥ జీవ ఆళ్షిరసో వా కిఖళ్ణిజః |ఫు! ౯-బ్బహన్చతి వేళ్లు, Jupiter 

చన్పతి శి త్ర శిఖల్ణాజః॥ జలగ. శు క్రః-దై త్యగురు?- కావ్యః -ఉశనా 

శుక్రడెత్య గురుః కా స్! థార్లవః - కవిః ఫు! ౬ - శుక్రుని పేళ్లు 

వ్య ఉశనా భార్షనః క | VenUs, ౫, అజ్లా'రక ః-కుజః- భామ? లోహ 

విః॥ అజ్షారకఃకుజో భౌ! తాబ్దః-మహీసుతః వు! ౫-అంగారకుని పేళ్లు 
మో లోహితాప్లా మ|Mars, కక. రాహిణేయః - బుధః-సౌమ్య 

హీసుతః | శరాహిణె ॥పఫు! 5-బుధుని పేళ్లు, Meicury ఇ. సౌరిః 

యో బుధ స్వామ్య శనై శ్చరః ఫ్ర! 9-కని పేళ్లు, Saturn, fa 

(సృమా) సౌరిశ నై శ్చ (శనిః, మనః, పద్దుః, కాలః, ఛాయాపుత్రః 

(శనిమన్దా పబ్లు అసితః, అర్క! అధికపాఠము, లేమ 
© ౧ 

"కాలె ఛాయూ పుస్త! స్, ష్న॥ - హూుః హుః - స్వర్గా నుః-పై౦ంహి', 

౬సితోఒర్క జః ) య వమంతుద: ఫు! ౫ - రాహువు పేళ్లు 

The ascending node, trg. 

తమస్తు రాహుస్స( మరీచ్య తి ముఖాః = మరీచి, (అత్రి, అం 

ర్భాను ై  హైం పీకే రస్సు, ఫుల స్థ్యుండు, పులహుడు, కతు 

యో విధుం తుదః | వసిష్టుడు) మొదలై న, సప్తర్గ యః _సప్ప్యుల 

(న ్ తర్ట యో మరీ చ్య చిత్రశిఖణ్ణినః న్, పు, బ|- "దీ త్ర శిఖండులన 

త్రిముఖ) శ్వ తృశిఖం బడుదుటీ Ursa major, ఇగ Tf ౫ ౫7 

డ్నః | (శాకీసోముద లగ్నమ్ ॥న॥ ౧ - రాసుల యుదయను 
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యో) లగ్నం తేళు|Ascension; the rising of the signs, 

మేషవృపూదయ | గగ ఇ కళ్ళి, ఆ శాసులు:-మేషము, Aries, 

గజ ఇగ. వృషభము, Taurus, కృషణ 
నూర సూర్యార మా fz. మిథునము, Gemini, fg rfar, 

దిత్య దాగద శాత్శదివా కర్క-టకము, Cancer, ఇభ Tf. సింహ 

కర్మా ॥౧౦౦| భాన్మ ము, Leo, fax uf. కన్య, Virgo, wear 

రా హనస్కేర బ్రధ్న రు. తుల, Libra, ge ఇ, వృశ్చి 

ప్రభాకర నిభాక రాః॥| కము, 5001010, gfe fi. ధనుస్సు, 

భాస్వద్వివన్వత్స వ్యాశ్వ 5281120100, aga wha. "రము, 

హరిదకోప్షరశ్ళయః || Capricorn, axt Ufa, కుంభము Aquas 
rius, ga uf. మానము, Pisces, Ha 

విక ర్హనార్క_ మార్దణ్ణ 1 అను పండ్రెండు signs of Zodiac, 

మిహిరారుణ పూష ఇగ x. 

ణః। ద్యుమణి గ్వరణే, స్తూరః (పా) ళూరః - సూర్యః-అర్యమా 
ర శ) శ్చిత్ర భాను న్ ॥-అదిత్య ద్వాద కా త్బా ॥న్ !-దివాక్రః- 

షాను | విభివను భాస్కరః - అవహాన్కరః-ట్ర ధ్నః-ప్రభాకరః- 
ర్ల/హ పతి _స్తే ష్టషాం విభాకరః-భాస్వాన్ త్ ॥ - వివస్వాన్ త్ || 

పతీ రహర్చతిః! భాను సప్తాశ్వః - వారిదశ్వః - ఉష్ణరత్మిః-వికర్తనః- 
(9 

ర్హంన స్సహ సాంశు అర్క.లామా ర్వాః (పా) మార్హాణ్ణః-మిహీర $- 

_స్సపన న్నవితా రవిః॥ అదణః-పూషా |న్॥ - ద్యుమణిః - తరణిః- 
[క గౌ సాత్నీ జగ చ్చము మిత; - చిత్ర భానుః - విరోచన$ః-వి ఖభావను;- 
్గ్ ఓ ట్రీ 

రంశువూలీ ల్రీయీత గ వాప Fy బాలా హ్యహాంపకి 8-అహర్చతిః-భాను; లా 

నుః। ప్రద్యోతనో దిన Os _ నహసాంశుః-తపనః |॥నవిశా॥బు॥- 

మతేః ఖద్యోతో లోక న్స iy 3 ౭వ సూర్యుని పేళ్లు, The sun, 

వాన్టవః! ఇనో భగో ఇక్షు [కర్శసాతీ ॥న్॥ - జగచ్చముః !మ్! - 
ఛామనిధిః పర్మసివల్ల | అంశుమాలీ 1న! శ్రయాతనుఃప్రద్యోతనః- 
భో వారిః॥ దినమణిః - ఖద్యోతిః - లోక బాన్టనః-పనః - 

భగ ధామనిఫి-పర్ళినీవల్ల భరస అ ] అ,పా, 

[ వద్శాతు శ్వేజసాంరా శిళ్చాయానాథన్వమి 



క్రి) అమరకోశము (పృథమ 

'న్రుహా_ [(పద్మాతః వా "తేజసాం రాఖిః-ఛాయా 

|నాథః-తమి సృ హో! అధిక పొఠము, ] ' 

మాఠరః-వీజలః-దజః !వు!! 5-చణాంకో; = 
౧ C5 య 

మారర కః పీజ్జలోదన్ల సూర్యునియొక్క_, పారిపార్శ ఏ కాః= పార్శ్వ 

(శ్చత్ణాంశోః పారిపా|మునందుండు నంగచేవతల పేళ్లు, Atten- 
ర్శ గ్రకాఖ! సూరసూ (426 of the Sun, aq ¥ vad. 

తో2రునో ఒనూరుః సూర సూత ః-అవ ణః-అనూరు:-కాశ్యపిః - 

కాశ్యపి ర్లరుడా గ్రజః! గరుడ్యా్యాజః 1వ! ౫ - సూర సారథి పేళ్లు, 

౧౦౪|పరివేపసు పరిధి | The dawn, the charioteer of the Sun, 
రుపసూర్యకమ్జలే కిర | కోశ arnt.  పరివేవః (పా) పరివేశః - 

C5 లో ం I< ఆన శ భశ న్రమయ ఖాంశ్లు | సరిధిః !ఫు! ఉపసూర్య కమ్, మణ్జలం ॥న॥ ర 

గభ_స్తిన్ఫుణి. భృష్ణ న కపుడు సూద్యనిచ్యును జూడయుడు 
1 న క ఇష హృషీ | 

యః॥! భానుః కనో కుండలా కార మైన "లేవా విశేషము పేళ్లు, Halo 

వనుదీచిః ( న్స్ ఫుంన కీరణః - ఉ స్త మయూఖ -అంశుః-గభ స్తిః- 

గ అనం ంనిం_. క ల (జ Se 0 ర o |! "స 

యో) రృధిటిః (శ్రి స స. (వ) వృ! భానుః కర; ఫ్ర! 

చం | 8 (క్రీ చంకన నకి గ 
యామ్)! (స్యుః) ప్ర వాంచః “ప్పి! థిల్తి lal ౧౧ సూర్యకిర ణము 

భావ గుచి ప్రచా వేమ Ary, (రాం. ప్రభా-రుక్ ! చ్ - 
భాళ్ళవ్ ద్యుతీదీ చ రుచిః జా తట్ |మ|! - భా-భాః న్ |-ఛవిః-- 

యః ౧౦౬|  రోబి ద్యుతాదీ ప్రి !వీ! రోచిః ॥న్॥ శోచిః 1న్! 
౧2 | అద న క యి దో © © 

కోచి (అభేక్లీటే) ప్ర 1న! ౦0-సూర్యశాంతిమే్లు, Light, a ఇ 
కాకో దోత ఆతపష అగ. పకాశః - ద్యోతః-ఆతపః వు! 3- 

కోవం కవోవం మనో ఎండ పేళ్లు, Sunshine, CUR కోప్టమ్-కవో 
లం లం లు | వమ్-మన్లోపమ్-కదుషమ్ ॥న॥ ర-ఇంచుక, 

, ౯౦ ఏ ౯9 ర్ం 

( 

పం కదున్లం (త్రిషుత 
ద్వి | ౧౦౭| స్రీ 0 వేండిమి పేళ్లు, Warmth, Ht, ఇంచుక 

త్రీక్టఖరం (తద్వ) న్న వేడిమిగలవ స్తువు జెప్పునవుడు. | త్రి! తిగ్యమ్- 
గతృష్లై మరీచికా!  తీశ్షమ్-ఖరమ్ |న॥ 3-వేండిమిపేళ్లు, Heat 

వ, కొస్పాదిశ బములవ లె వేడిమిగలవ స్వ 

'వును జెప్పునవుడు ! త్రి! మృగతృస్టా-మరీచి కా 
సీ! ఎండమావుల పేళ్లు, Mirage, జ్తాత్తాంగ 

ఇతి దిగ్యర్షః, |దిక్కో_లత్రోం జేరిన పదసమూహము ముగిసెను 
దనావాణాదారాణనాన నాన aca Ee =] 

YE క్షే 
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కాలోదిసో ఒప్యనే. కాలః-దిష్టః-అనేహా ॥స్॥-సమయః ఫు! 

సమ యో=జఒ ఈ - కాలముపేళ్టు, 1106 ఇషా, పకుతిః - 

తతిః[౧౦౮| | ప తిపత్ 1ద్1పీ! ౨ - పాడ్యమి (ప్రథమ) 
ఇమే స్త్ర First lunar day, వఖాజ #1 కలా 

త) తడాద్యా (స్త్రి తృథయః |ప్పుత్తబ!। ౧-పాడ్యమి మొదలయిన 
థయో) (ద్వయోాఖ) | తిథులు, A lunar day mem ఇ సన్ను. 

(ఘస్రో దినాహసీ) (వా ఘన్తః వు! దినమ్-అహాః ॥న్॥న॥ - దివనః- 

తులసీ ష్య దివనవాసనశా ' వానర; ప్న ౫-దిన ము పే చు A day, fz, 

౧౦౯ పృత్యూపో=_ 'ప్రత్యూపః !వు! అహర్ముఖం-కల్యమ్-ఉవ.:- 

హరుఖం రి స ప్రత్యుష స్ |! - (ప్ర భౌతమ్ న! ౬ - వ్రాతీః 

పత్ర్యు స వీఅవి!! పా కాలము పేళ్లు, The dawn, wee. 

తంచ దినా నేత స్పా దిన్నాన్త-సాయః వు! (పా) సాయమ్-అవ్య। 

యనస్సన్ధ్యా పితృ ప్ర '౨-సాయంకాలము పేళ్లు, Evening, ఇగ 

రి 
లు 

నూః !౧౧౦| ౫7, సంధ్యా-వితృపసూః తొ నీ! ౨-నం 
ధ్యా కాలము వేళ్లు, Twilight, ఇల్లా aad. 

న = వణ _ వ్యుష్టంవి ఖాతం ద్వే బు ఫ్రుంసి గో సర్త 

ఇవ్య తె! ] అధిక పాఠము, 

వాపా2పరాస లీ నక | ౧-వాజహూపరాహూా నా ( ఒప హమ శతనన్గ్యమ్ 1న! ౧-వ్రాష్టోపరాష్టా మధ్యా 
ధ్యాప ) (గ్ర సన్ష్య హ్నము లనయంిడు దినాద్య _న్తవముధ్య భాగముల 

నమూవాను, forenoon, afternoon, and 

mid-day, BIT, ET, వగా. 

(మథ) శర్వరీ! నిశానిశీ| శర్వరీ-ని శా-నిశీథినీ- -రా త్రి త్రి యామా - 
థిసీరాత్రి స్రీ యామా తణదా- -& పా-వి భావరీ- -తమస్వినీ - రజనీ (ప) 
తణదా తపా [౧౧౧ |రజనిః-యామినీ -తమి (పొ) తమా వీ! ౧౨ 
విభావరీ తమస్విన్యార రాత్రి పేళ్లు, Night, ఇళ, 

జనీయామినీ తమి! త కమిసా సీ! ౧-తామవీరాతి కా-గాణాంధథ 

మిసా(ఈామసీరా క్రి 1) | కారవ్రురాత్రి వేరు," A dark night, ait 
Tt. 
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శ్ల్యసీష (చంద్రిక జ్యాత్స్నీ 1వ! ౧ - చని /)కయా = వెన్నెల 

యాఒన్వి తా, ౧౧౨: తోడ, అన్వితా = కూ డిన రా త్రి చేరు, 

(ఆగామివ రమానాహా|A MOOn-light night, wiz tra, 

ర్యు కాయాంనిశి)పకీణ 

గణరాత్రం నిశా బ 

హః ప్రదోహో రజ 

సముఖమ్| ౧౧౩| 

శ విలీజా అర్ధరాత్రనికథె (చా 

పహరా (డ్య్యాాయామ ప్ర 

నమౌ)॥ (న) పర్వసస్థైః 

(ప్రతిపత్ప్సజ్చు దకో 
ర్యద_న్హరమ్॥ ౧౧౪౮|| 

పటన పజ్వాదళే" గా 
అజాత 

(ద్వే) 

పకీణే !నీ! ౧-ఆగామివ_ రమానాహర్ను 

'కాయాం నిశి= వచ్చునట్టి వగటితోను నడ 

చెడు పగటితోనుగూడిన రా 8, A night 

and two days, Gx tra qh 4 faa. 
గణరాత్రమ్ 1న! ౧ - నిశాఃబ్మన్వా్యాః- 

సెక్కు రాతుల పేరు, A multitude of 

Nights, ఇక్ గగ. ప్రదోపః 1పు! - గణసీ 
ముఖమ్ ॥న॥ ౨-ప్రదోవకాలముపేల్లు, The 

beginning of night, ut #1 I. 

అర్షరా త $-నికీభః ఫు! ౨-అర్షరాత ధరా లాంతి వు ధరల్రిము 
వేళ్లు, Midnight. ఇళ్ళ a. 

యామః-ప్రహరః ఫు! ౨-జాము పేళ్లు, 

A period of three hours, xt. 

వరగనసిః ॥ఫ్ర! (ప) పర సనికి గ ఫు! (పృపర్వ ॥న్, న॥ ఏన్టి 

వు! ౧-పున్న మకును పాడ్యమికిని అమా వా 

న్యకును పాడ్యమికని నడుమనున్న కాలము 

పేరు The junction of the fifteenth 
and first of a lunar fortnight. Ta. 

పకో_న్హః |వు! - వజ్బదళీ !ఈ, సీ! ౨ - 

ప్రున్నమకను అమావాన్యకును పేళ్లు, qforar 

ete aarareat. 
పౌర్గమాసీ తుపూ| _పౌర్లమానీ-పూర్ణిమా 1సీ! ౧ - ఫున్నవు 

నివూ! (కలాహీనేసా) పేళ్లు Day of full moon, గగ నిశా 

2_.నుములి; 

రాకా (నిశాక శే)॥ 

ఆన ఏ | 

"ఈ 
(పూర్ణ) 

క ర= చంద్రుడు, కలాహీనే (నకి) = ఒకకళ చే. 

దక్కు వె నవాడుగా నున్నప్పుడు, సా॥ ఆపు 

౧౧౫||న్నమ, అనుమతిః ॥వీ| ౧ - అనువుతియనం 
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బడును, Moon one digit less than full. 

పూస్హే(నతి) =(పదాజుకళలతోం గూడియున్న 

పుడు) రాకా॥నీ[-రాకయనంబడును, Moon 
quite full, or ఇ, 

అమావాస్యా త్వ అమావాస్యా-అమావ స్యా 1సీ!దర్శః-సూ 

మావస్యా దర్శ స్పూ శ్వేన్లు సష్తామః ॥వ్ర! ర - అమావాస్య పేళ్లు, 

"ర్యేన్దునజ్హతుః! (సాదృ Day of new moon, wararear. సిసీవాలీ 

చేను) స్వినీవాలీ (సా 1సీ! ౧-దృష్నేనుః సా=చం దకళ కనబడిన కుద” "ణి లి టిప్ 9 
వస్టెన్లుకలా)కుహూః॥ యమావాస్నచేరు, కుహూ: ॥వీ॥ ౧-నస్షేను 

తుద 
క్రల్రాం సా=చంద్రకళ కనంబడని యమావాస్య 

చర, 

ఉపరఠరాగో గ్రహో। | 
| | 
| 
| 

ఉపరాగ;ః = గహాః |పఫు! ౨-౫ హణము 
శ NX) UU 
PS An eclipse, az, సోపప్పవః - ఉప 

రక్షః పు! ౨రాహు గ స్తే రాహువుచేత 

గృ సింపయుడిన, ఇన్దె" లా చంద్రునికిని, పూస్వా 

చ - సూర్యునికిని పేళ్లు, EClipsed sun or 

(రాహు స్తే త్విందా | చే 
టా 

చ పూస్య్రచ, | సోపప్టర 

వోపరక్షా(ద్యా) న్ 

moon, tg ఇగ ఇడ ఇ క్ల. 

వగ్న్య్య క్నాతఆపా అగ్ను్య్యు తాత ః-ఉపాహీతః | పు! ౨-ధూమె 

హీతః! ౧౧ ౭|| | శతువుమేళ్లు, A meteor or comet, &g. 

(వకయోక్తా్య) ఫు పుస్పవనా 1త ॥ (ప) ప్రప్పదనా ॥అ,ప్ర॥ 

పవన _ (దివాకర |డి్భ॥ ౧-ఏకయా ఆకా =ఒకమాట చేత, దివా 

నిశాకశా) కరనిశాకరా = సూర్య చంద్రుల పేరు, Sun 

and Moon, qi, ez. 

(అస్టాదశనిమేషోస్తు) | _శౌస్థా 1సి! ౧ - అస్టాదళనిమేషాః=పదు 

"కాసా నెనిమిది అెప్పపాట్టకాలముపేద,ు Time 
° measured by 18 twinklings, (16 Te). 
(క్రింశత్తు తా), కలా వీ! ౧-తాః తింశత్ =అట్టికాస్టలు 

కలా। ౧౧౮| ముప్పదిగూడిన కాలము పేరు Eight 

Seconds, wre శక. 



క్రీ అమరకోశము [ప్రథమ 

(కాస్తు క్రిం క్ట ఇ తణః |॥ఫ్ర్ర! ౧-తాః త్రీంశల్ = అట్టకళలు 

ముప్పదిగూడిన కాలము పె వచ, Four 2 minu- 

tes, ar గాల. 

(సేతు) ముహూ  ముహూంర్ణః ॥ష్న॥ ౧- తే ద్వాదశ = అట్టి 

రో (దా(దశొ౭. స్రీ | కణములు పంజెండుగూడిన కాలముేే పీ 

యామ్) శ్ర తు త్రి 48 minutes, అం faufaz, అ హో రా త్ర్ః 

దహళోశార్రో! ఫ్ర! ౧-లెత్రింశత్ =అట్టి ముహూం రమమీ 

ముప్పదిగూడిన కాలము, గ day andi night, 

ex ta wilt fa. 
పత (స్తేదశ) పజ్బు పత్షః ॥ప్ప॥ ౧- లేదశపబ్పుచ = అట్టి యహో 

చ ౧౧౯| రాశ్రములు పదు నేనుగూడిన కాలము, 

A fortnight, ఇ Ta. 
(పత్ని పూర్వావశా) శుక !వు! ౧-క్కవ్షః !వు! ౧-వరునగాం 

శుళ్లకృష్ణా ప జ బూర్భపత్నుము (Light fortnight) (గుళ్లు 

ఇ) నకును, అపరవత్షము (dark fort- 
night) (rr TT) నకును బళ్లు, 

మానస్తు (కావు మానసః ॥ప్రు॥ ౧-తావుఖా=ఆ శుక్ల కృష్ణ 

భా) పత ములు నెండుగూడిన కాలముపేరు 

A month, aaa. 

దాదా మాఘా బుతు; ॥!పఫు! ౧-మాఘవమానము మొదలు 

ది మాసౌస్యా) దృతు ఆంజేసి నెలలు గూడిన కాలము చేరు 
A season, హర్ష. 

(స్తై రయనం (ట్ర్ అయనమ్ ॥న॥ ౧-౩౩ లీ త్రిభిః = అట్టబుతు 

ఫిః)॥ ౧౨౮1 వులు మూండు గూడిన కాలము పేరు, A half- 

(అయనే బ్వెగతిరు year, 3 దాగా. సూర తర దగపీణా ఒర గ్య) ఎరః పు! ౧ - సూర్యుని యు త్తరపు 

ద దిక్కున నంవారముగాను దకీణప్రుదిక్కు_ న 
వత్సరః। 

నంచారముగాను నుండు దవీణో త్రరాయణ 

ములు రెండును సంవత్సరమన(బడును, ఇదియే 
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ముకయేండు A year, ఇళ ఇక. మాఘాది 
శ్రావణపర్యంతము సూర్యుని యుత్తరగతి, 
యు త్రరాయణము, Sun’s progress to the 

north of the equator, TAA. శ్రాన 

ణాదిమాఘసర్యంతము దశీణగలి, దకీణాయ 

నము, Sun’s progress to the south of 

9 |the equator, ఇంగా. అట్టి అయనములు 

శి రైండుగ్నాడి న వాలము సంవత్సరమనుట, 

A year, Gx ఇక, 

(నసమరా్రిస్దివే కా, విషువత్ - వివవమ్ ॥న॥ ౨ - నమమైన 
లే) విషువ ద్విషువం | రేయుంబగలు గల కాలము అనలా రాత్రి 
(చ తత్ )| ౧౨౧| యును బగలును సమమైన కాలము పేళ్లు, 

\Equinox, fyi; ఇనా va dit గా 

(వువ్యయుక్తా పొ, పాపి ॥సీ॥ ౧-ప్రమ్యయుక్తా = పువ్యునతు 
ర్హమాసీ పౌషీ త్రముతోం గూడిన, పౌర్ణమానీ = పున్నమ 

సీ, కాళ ae qe ఇగ 

(మానేతుయత్ర సా పాపః !ఫు! ౧-వఏ మానమున నా వున్నమ 

నావ్నూన) పాపో వచ్చునో, అమానము పౌవ మనంబడును, 

(మాఘాద్యా శై వ తేక్కిన మాఘమాసము - మొదలగు పదు 
మేకాదశా౭.పశే)॥ నొకండును నిట్లు తెలియందగినవి, 

మూరలీేేనపామూర | మూరరీర =నహో ॥న్॥-మార$-ఆ గ 
గా బు | ౧ ల ౧ బె "| ౧ న 

ఆగృహాయణిక (శ్చసః) యణిక్ః || ఫు! ఈ - మార్ల రము స 

December, January, Ua. 

పాపే_తెవ నవా పాహణాతెవ-నహాన్యః ఫు! ౩-ఫుహష్యమా 

స్యా (చ్యా) సము పేళ్లు, January-February, vty, 

హో 

ళు, 

తపామా (ఘే౭_| తవాః ॥స్॥-మాఘుః |॥పఫ్రు॥ ౨-మాఘమౌా 
అగ అదం యి దగ HFahrrnanv-Nfarnh wre 
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థ) పాల్గునే (స్యా)_త్త ఫాల్లునః యా తపన్యః లా ఫాల్లునిక ఫు! 3 

పన్యః ఫాల్డునిక ఫాబ్లునమానము పేళ్లు, March-April, 
mT. 

(స్పా్య) మైతే) చైత్ర-వై ర రిక యుడు (పు! 3 - చెత 
జూ! దం 

aU మైత్రికో మధుః॥ మూనవ చే 5, April-May, &a. 

వైశాఖి మాధవో వైశాఖ: మాధవః-రాథ। | ఫు!| ఎాావెగాఖ 

'రాధో మానము పేళ్లు, May - June, dura, 

= మి ఒం అద ఇ ఆ జ్వస్టే శుక్ర చ్యేష్టఃాకుక్రః 1ఫు! ౨ - జ్యేస్టమాసము 
పేళ్లు June-July, ఇష్టా 3. 

ళ్ళుచి(_న్త్వ్వయమ్)! శుచిి-ఆపాఢః (పా) ఆశాఢః ఫు! ౨- 
౧౨౪| ఆహిఖే అపాఢవమాసము పేళ్లు, July-August, తష. 
శ్రావణ త్రు(న్యా) న్న ఎావణః-నభాః ॥స్ |!-వావణికః ॥వు! 3౩ - 

శ్సనః) శ్రావణమానము పేళ్లు, August-September, 

PTT. 
న: ర్నృభ న్యఃప్రై, నభ న్యః-ప్రై వస్ట్రపదః ధా భ్ద్రః - భౌ ద్రపదః 
స్టపద భాద భాద, ౪- భోద్రపదమానవన పేళ్లు, Sixth 
పదా (నృమౌఖ)! lunar month, September = October, 

హేమన్హః ॥ఫు॥ ౧-హేమన్తబుతును పేరు, 
ME అ! 

౧ ౨౫|| atz. 

(స్యా) దాశ్వి నఇపో2. లన ఇప: -ఆశ్టయుజః వు!! 3-ఆశ్వ 

ప్యాశ్వయుజొ 2_వి ' యుజమానము పేళ్లు, October-November, 

TI. 

(గ్యాక్తు) కార్తి చె, బా వర్తక చాహులః పార్ట - కారక |వు!! 
హు లోరః కార్తికిక్కో కా ర్తికమానముేే వీళ్లు, November- 

రా కా [౫. 

హేమ న 

Winter, సరా 
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శ్లిశిరో(౬(న్ర్రీయా శిశిర ॥న్న॥ ౧ - శిశిరబుతువు, Cold 

మ్| season, fafa. 

వన స్ప పృుప్పసమ వన_న్ఫః-ఫుష్పనమయః-సుర భి; !వు! 5- 

యస్సురభి వసంతబుతువు పేళ్లు, Spring, Ta, 

ర్షవ్మ ఊమ్ముకః | గ్రీష్మ =ఊొమ్మక కని దాథుః క-ఈప్ల్టోపగమ 8- 
నిదాఘటఉిష్టోపగమ ఉ ఉన్షః-డాష్మూగమః-తపః ॥ఫు॥ ౭- ర్రీష్ణుబుతో 
పఊహ్మాగమ్వ నపః॥ 

౧౨౭|| 
వుచేళు, Hot season, భాగా ¥g, 

(త్రైయాం, స్రా| _ స్రావృట్ 1మ్,సీ!-వక్షాః ॥ఆస్కీబ॥ ౨-వర్థ 
వృట్ క్రియాం భో బుత్వు పేళ్లు Rainy “Season (Autumn 

మి) వర్ధా or sultry " season), art కర్త. 

(అథ) శరత్ శ్రి. శరత్ ॥ద్॥ (వ) శరడా 1సీ॥ ౧ - శరదృ 
యామ్: తువుపేరు, ౫. 

(ప డమ) బుత  బుతుః ॥పఫ్ర్ర॥ ౧ - షడమి=ఈ యాబు 
వః (ఫుంసి మా నాద్ బుతువులు, మా మాశ్లాదీనాంయు్గా_ క కృమాల్ = 

నాం యుగ ః కూ మార్లశీర్థము మొదలై న పండ్రెండు నెలలలో 

త్ )॥ ౧! వజనగా' 80 జేసినెలలచేత నేర్పడుచున్న వి, 

Seasons, Had. 

నంవత్సరో వత్స గంవళ్యర నలగ £-అబ్లః | ఫు[-హాయన; 

రోజ బ్లో హాయ కో ప్న! శరత్ |॥ద్॥-న le, బ॥ (వ) నమా 

(2..(స్ర్రైశరత్సమా।। iE | ప్రీ॥ ఒ-సంవత్సరము పేర్ల పేళ్లు, A year, TH ఇగ. 

(మాసేన స్యాద మనుష్యుల రయొకమాసముచేత. పితృ చేవ 

హోరాత; పెతో తలకు నొక యహోరఠాతము, A patriar- 
Uy 0) 

వశేణడె వత) ॥ chal day, గొల qr ఇఇ faa. 
స Ql 

[దివై న్ట్ర్వన్ల నహ అందు శుక్ల్షపతుము పగలు, కృస్గ్వపకుము 

మై) న్టదశభి చ్రైవతం రాత్రి. మనుష్యుల యొకసంవత్సరము దేవత 
యుగము! ) ఈ లకు నొక యహోరాతము, అందు నుత 
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రాయణము పగలు, దకీణాయనము రాత్రి; 
అట్టె ముస్నూటజువది యసకో రాత్ర మురు 

| జతల కొక సంవత్సరము, అట్ట పరడ్రాండు 

చె వేయుగ సహసై, 'వేలనంవత్సరములు "దేవతలకు నొకయుగము, 
ద్వే ద్రాహ్మః "దేవన ౦బంధమెన "రెండువేల యుగములు 
"కల్చాతు (తెనృణా రస నాక యహోరాత్రము, తె” = ఆ 
మ్!) యహ నో రాత్రములు, నృణాకో= మనుష్యులకు, 

కల్ర్వ్పా= = రెండుక ల్బములు, అంనుం బృగలుదయ 

కల్పము, రాతి శ్రి షయకల్పము, mT, 

| మన్వ_న్తరం (తుది. మన్య న్తరమ్ ॥న॥ ౧ - దివ్యానాం యుగా 
వ్యానాం యుగానామే నామ్ = దేవయుగములయొక్క, ఏకన_ప్పతిః = 
కన_ప్పతిఇ)॥ ౧౩౦|| డెబ్బదియొకటి గూడిన కాలము పేవ 

Het. 

సంవ _ర్లః ప్రలయః నంవ _రృశాప్రలయః-క ల్పః_ వృయః - కల్పా 

కల్ప; యయ; కల్పాన్వ న్తః వ్రు]! ౫- వళయ కాలము వే పేళ్లు, Destruc- 

(ఇక్యవి!అ ట్రై) పజ్య_ం tion of the World, క్ష. 

(వుమాన్) పాప్థాపాప|। ప్రజ్కమ్ (వ్న[-పాప్మా 15, వు!-పాషమ్ 
“గ్చొపకలవము! ౧౩౧| 1 కిల్చివమ్- కల్బువమ- -కలువషమ్ు-- -వృజినమ-- వ్న; 

న్ 1-ఆమఘమ్-అంహాః న్ ॥- -దురితమ-దుష్కృ 

య్ ముంహాా న్ తదు | క్ష్ | న! ౧౧-పాపముేే పేళ్లు, Sin, కాగా, 

(మ ప్రీయాం) వ్రుణ్య|. ధర్మ మ్ ప్న ఫుణ్యమ్ - గ్యయః న్ | = 

స యవీ సుకృతం వ 
సుకృత ॥న!-వృప, |వు-౫-ఫ్రణ్యము'జేళ్ల, 

U 
వః Virtue or moral merit, yu, 

కలువు. వృజినై నో౭. 

ముత్సీ తిః ప్రమ ముల్ 1ద్ !- ప్రీతిః సీ వ్రమదః-హర్ష 8 = 
దోహర్దః ప్రమోసదా వమోదః - అమోదః — సమ్మద;-ఆ న న్టథుః- 
మోదసమ్మడోః (స్యా) ఆనన్షః ॥వు॥- శర్శ న్! శాతమ్ (పా) సాళక్- 
దానన స్ప దోశానన్షళ్ళర్న సుఖమ్ lన || ౧౨ - నంతోవము పేళ్లు, Joy, 
శాతసుఖానిచ। ౧౩౩1|o, pleasure, gw. 
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శ్వ శ్రేయనం శివం శ్వ శే యసమ్- -వివమ్-భ ద మ్- -కల్యాణమ్- 

న ద్రం కల్యాణం మజ్జ మజ్జళమ్- శుళమ్-భానుకన్ - భవికమ్ - భవ్య 

ం శుభమ్! ఛావుకం కొ-కుశలమ్ ॥న॥ చేవమ్ ॥వ్న ॥-శ_న్లమ్ ॥న॥ 

భవికం భ న్యం కుశలం  ౧_౨-కుభము పేళ్లు, Happiness, happy or 

కమ (మ (శ్రీ యామ్!) ౧౧ ఇళ. 

౧9౪ శ గం భి ఈ శబములలో పాప ఫుణ్య భన బములు 
ది ద 

(ధతిమి ద్వే పా | రెండును సుఖశబ్దము మొదలయిన పదు 

స్తుఖాది) మూండుశ బములును ద/వ్యవాచకములై న 

పుడు మూడయలింగములయందు వ ర్రించును, 

మతలి కా మచర్చి మతల్లికా - మచర్చికా నీ! - ప్ర కాజ్ఞుమ్ 

ముద్ద 1న! ఉద్ద ౩-తల్ల జః వు! ౫- శెష్టవాచకములు, 

కే ల్లజే "| Excellent ones, షక ఇ అయః !ఫు! 

(పశ స్త వాచకా  ౧-శుభమునుజేయు నత, గర్భము పేరు, 600d 
న్య మూ) న్యయ (శు fortune. 

భావహోోవిధిః। చైవం, _దైవమ్-దిష్టమ్-భాగథెయమ్ - భాగ్యమ్ 
నెస్ట్రం భాగ భేయం న! నియతి? వీ! విధిః !ఫు! ౬- పూర్వకృత 

భాగ్యం (స్రీ ) నియతి మైన కుభాభుభకర్శముపే పేళ్లు Destiny or 

ధిక luck, Td. 

హేతు(ర్నా) కార| హేతు ॥ప్రు! కారణమ్ - బీజమ్ ॥న॥ ౩- 

90 బీజం నిదానం కారణము వేళ్లు, A cause, ఇగ. నిదా 

త్యాది కారణమ్: తే నమ్-ఆదికారణమ్ 1న! ౨- మొదటి కారణము 

త్రజ్జ ఆత్నావురుమః "వ్రేళ్ళు A primary cause, Fe ఇగ, 

ప్ర ధానం ప్రకృతిః జేత్రజ్ఞ! - ఆకా ॥న్॥ ఫ్రురుమః !వు! 9 - 

గ శ్రీదూమ్)! ౧౩ ౭| జీవుడు The soul, ౪౯౧౧, ప్రధానమ్ న। 

రః నీ! ౨- పకృతి చేళ్గు, The cause 

of the material world, afr. 

(వికేషఃకాలి) కో అవస్థా 1వ! ౧-కాలము చేత. చేయబడిన 

ఇ ఇగ { xz ఇ నద రాల 1 గ నాం అక గావ ౫ అర చీ, ఏష మా 
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_తృ ంరజ స్పమః॥ జను 0% condition, wae. సత్త గమ్ - రజః - 

ర్జనన జన్నాని జని థు తవుః |న్॥న॥ 3-ప్రకృతిగుణములు, Attri- 

త్స తి రుద్భవః ![౧౩౮| 048665 and essential qualities of mat- 
ter, alfa ¥ TH, జనుః ॥న్॥ జననమ్ - 

జన్న !న్ 1న! జనిః-!సీ! (ప) వు! ఉత్పత్తిః 
పీ! ఉద్భవః వు! ౬-ఫుట్టుక పేళ్లు, Birth or 

production, ea. అ 

ప్రాణతు చేతనో పాణీ ॥న॥ చేతనః - జన్సీ 1న జన్ఫుః - 
జన్ని జను జన్యు శరీరి జన్యు ః-శరీరీ ॥న్ ॥ప్ర్ర॥ ౬-మనుష్యులు మొదలు 

ణ8| జాతి సాతంచ గాల ప్రాణుల పేళ్లు, An animal or 
సామాన్యం వ్యక్తి స్తు sentient being, కొళగి, జాతి; ॥వీ! జూతమ్- 

(పృథగా_ల్మికా)ం5౯| సామాన్యమ్ ॥న॥ ౩ - ఫఘుటత్వాదిజాతి పేళ్లు, 

చిత్తన్లు చత హృద Kind or sort, sa. వ్య కి, వీ! ౧-ప్పథ 

యం స్వాం హృన్మా| ౫కి కా = జాతికా క యమెన ఘటాదివ్య 
నసం మనః! న ల వ 

చేరు, Individuality, అ, చి క్రమ్ - 

వతి కాలవర్షః, చేతః 1న ॥ హృదయమ్-స్వా నృమ్-హృత్ 1ద్ || 

మూననంవమనః 1న్!1న! ౭ - మనస్సు పేళ్లు, 

The mind or faculty of reason, AA. 

కాలముతో జేరిన పదనమూహాము ముగిసెను, 

రు.) 

బుది రృనిపహా ధిష 

అాధిః ప్ర జ్ఞా శేముపె. 1 / 

వుతిః॥ చే వ్రషోవలల్టి బ్ట్శ్చి 

త్పంవి "శ్చ ి జ్ఞ"ప వే 

బుద్ధిమసిపా-ధివణా-ధీకాప్ర జ్ఞా -శేము 

ఎ-వముతి;-- శ్రమ - ఉపలపవిః-చిత్ - నంవిత్ - 

ప తిపత్ if | జ వ్లీణచేతనా ॥పీ॥ ౧ళ-బుద్ది 

ద్ద పళ్లు, Understanding or intellect, gfe. 

తనాః! దీ (నారణా మేధా సీ! ౧-ధారణావతీ = ధారణాశ క్రిగల, 

వతీ మేధా) సంకల్సః | ధిః=బుద్ది Retentive intellect, A com- 

(క రమానసమ్ |) prehensive mind, rar arf. నంకల్పః 

౧౪౧||| పు! మాననంక ర్భ = మనో వ్యాపారము, 

య్ 
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నామా కల లు చ 0. తానాకు లలత లాల ాజతాతాతానాాా డా న. = దద అదా దయ వరుడు. 

oo 

A resolve, fara, [అవధానం సమా 
భానం, ప్రణిధానం (తధై వచ) సమాధానం] 

చిత్తాభోగో మన | చిత్తాభోగః - మనస్కారః 1ఫు! ౨-మనస్సు 
స్కార శర్వా నస్థ్యా నిండుకో"నియుండుట పేళ్లు Attention of 
విచారణా | అభథ్యాహాో the mind to its own dealings, చర్చా- 

ర_న్తర్క-టోహో విచి సంఖ్యా-విచారణా ॥నీ॥ ౩ - ప్రమాణమువేత 
కిత్సా తు నంశయః। నర్థము పరీమంచుట వేళ్లు Consideration 
౧ర౨| ఇ న్దేహూ ద్వాప | Exercise of judgment, ఇళ, అధ్యాహా 
రా (చాథ) రః-తర్క_ -ఊావాః |॥పఫ్ర్ర॥ ౩-తక్కు_వను పూరిం 

చుటక్రై యెక్కువపదమును బెచ్చుకొనుటకు 
పేళ్లు 5001128" an ellipsis, wear. 

అపూర్యముగా నుత )&ీంచుటకు సళ్లని 

కొండలు, Inferring. ఏచికిత్సా వీ! నంశ 

యః-సం బేహః-దార్టపరః !ఫ్రు! ర-నంచేహము 
పేళ్టు Doubt or uncertainty, dad, 

(వమర్శో భావనా వైన వాసనా చ నిగద్య కే 

(నమా ని రయ 

నిశ్చయా మిధ్యా 

నిర్దయః - నిశ్చయః ఫు! ౨-నిశ్చయము 

పేళ్లు Certainty, or ascertainment, 

(సజ. మిభ్యాదృన్టీ =నా స్పికతా సీ! ౨-వర 

లోకము లేదను బుదిఫేళు, Heresy, or 
రడ C౧ 

heterodoxy, afermat. 

నోదోహ: వ్యాాపాదః ఫు! దోవ _ వ్యాపాదొ ద్ర, హచి స్ ఫు! దగ్రావాచిన్తనమ్ ॥న॥ ౨ 

న్తసమ్॥ ౧౮౩||| దోహము తలంచుటశేళు, An injurious 
an © ౧౧ 

design, కాళాగాగ 
| 

(సహా) సివానరా, సినానః - రాడానః ॥ప్రు! ౨-సిదాంతము 
ద్- ధి ధ్ ధ్ 

—_ థొ 
తాజగా బు న్న A dHdaoamawatuntarn rst h yg rg en -జ్హో 
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భా న్ని రి థ్యా శ్రా న్పిః-మిథ్యామతిః |వీ॥ బ్రమః ఫు! బ్ర 

ముతిర్భ/మః। భ్రాంతి పేళ్లు, Error or mistake, wad. 

Illusion. 

నంవి దాగూః ప్ర సంబిత్ ద్! అగూః ॥&॥ (వ) అగూ 
తిజానం నియ మా(॥క్, నీ! ప్రతిజ్ఞానమ్ న! నియమ ల శ్రవణా 
శ్రవనంశ్ర వా! ౧౪౪| నంశృవః -అజ్జీ కార =అభ్యుపగమ ః- వ్ర కతి వః 
అజ్లీకా రాభ్యుప౫మ నమౌథి। ఫు! ౧౦ - అంగీకారము పే షు An 

ప్రకిక్రన సమాధయః॥ agreement, promise, assent, saftxrt. 

(మారే ధీ) న్ఞాన| _ జ్ఞానమ్॥న॥ ౧-మోతుమునందలి బుద్ధి పేరు, 
% 1600౪16686 which tends to the em- 

ancipation of the souls. True know- 
ledge, Tra. 

(మన్య త్ర)విజ్ఞానంశిల్బ విజ్ఞానమ్ 1న॥ ౧-మోతు ముకంకొ వేజైన 
శాస్ర యోాః॥ ౧౮౫ శిల్పచి క్రాదిశాన్ర్రమునం దున్న బుద్ది పేద, 

Knowledge of arts, గికాణా. 

వీ! 3 నై_వల్యమ్ - నిర్వాణమ్ - ముక్తః ఎవై_వల్య ని ముక్షిః 

ర్వాణ శ్రే శే రారా నిళ్ళా శ్రే శేయః ॥స్॥ నిశ్రేయసమ్ - ఆమృతమ్ ॥న॥ 
యసావ్యాతమ్ | మో మాతః- అపవర్షః వ్రు! ౮ - మోతము పే? వీళ్లు, 
తో ౭_పవర్షి౭_ 5 Beatitude, Absolution or that which 

tends to exempt the souls from fur- 
ther transmigration, ఇ, 

థాజ్ఞాన మవిద్యాఒ అజ్ఞానమ్ 1న! అవి ద్యా-అహంమతిః వీ! 
వంమతిః స్ర్రైయామ్! 3-అజ్ఞానము వేళ్లు, Spiritual ignorance, 
రూపం శబ్దో గన రన | ఇగ, | 

న్పర్శాశ్చ విషయా(అ।  విషయాఃణగోచరాః - - ఇన్ట/యార్ధాః Ey 
మో) | గోచరా ఇని)|బ॥ 3 - రూపము-శ బ్రము-గంథము-ర సము 
యార్ధాశ్చృవృాపికం వి నస్పర్న్శమునను నీ యయిదు విషయముల పేళ్లు, 



కాండము] £ధీ వర్షము = 48 

పషయీన్షి (యమ్! కే Five objects of sense, fd. వా వావీ. కమ్- 
న్ల/యంతు(పాయ్యాది విషయి !న్! ఇని) యమ్ |న॥ 3-ఇంద్రియము 

(మనో నేత్రాది) థీని) పేళ్లు An organ of sense, కశ్ళేస్ట్ర యక్ 
యమ్! 1న! ౧-పాయ్వాది పాయూపస్థవా క్సాణిపాద 

ముల పేళ్లు, An organ of action, ఇగేగెక్షాగా, 

ధీస్టి (యమ్! ౧-మనో నే త్రాది = మనోనేత్ర, 
జిహ్వా న్రూణత్యక్ శ్రొత్రముల పేరు, An 

intellectual organ, wrafezd. 

తువరస్సు కపూయో తువరః (పా) తూవరః - కషూయః ॥ప్న|!! 

(ఒస్ర్ర) మధురో లవ _ ఒగరు పేళ్లు, Astringency, శరత. 

ణఃకటుః! ౧౦౮! మధురః॥ ౧- తియ్యందనము పే పేరు, Sweetness, 
తికా౭వ్లుశ్చ (రసాః 

పుంసి) (తద్వత్సు పడ 

మీ త్రైషుః) 

A777. లవణః ॥ప్ర॥ ౧-ఉప్పన, Salt taste, 
గాళ్... కటుః ॥ప్రు॥ ౧ - కారము, Pun- 

gency, der. తిక్తః |వు! ౧ - చేయదు 

పేరు, Bitterness, gat. అమ్ల్సః (ప) అంబ్లః 

వు! ౧ - ప్రుల్లనశే పేరు, Sourness, CEA GD 

ఈ యాఅుశ్ల బములును రనవాచకములై న 

పుడు వుల్లింగములు, ఆ రనముతోం గూడిన 
వస్తువులను జెవ్వునపుడు త్రీలింగకములు, 

(విమర్జో శ్లే) పిములో పరిమలః ॥ప్ర్రు॥ ౧ - నానా ద్రవ్యములను 

(గై జనమనోపహా నే)! మెదుప్రటవలన. బుట్టినదై జనులకు మనోవా 

౧౦౮౫! ఆమోద (స్పో రమైయుండు గన్దముడే పేర, A pleasing 

౭-తనిర్హ్యార్) lscent శ్రాశ్ఞా అమోదః 1వ! ౧ - మిక్కిలి 
దూరముగా వ్యాపీంచునట్టి యా పరిమళము 

చేర, A delightful and strong smell, 

Td. 
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న
న
న
 

(వా చ్య లి జ్ఞ త) ఇది ముదలు ౧ ేశు క్లాదయఃి అనుచో 

(మాగుణాత్ )| గల శుక్ల శు భ్రాది శబ్బములవ అకుం గల వ్య 

ములు విశేష్యముయొక్క- లింగమును బొంద 

నవి, 

సమాకర్షతు నిర్హారీ! నమాకస్షి న్! నిర్హారీ న్! ౨ - దూ! 

సురభి శ ంతర్పణః। ముగా వ్యాపించు గంభముగల వ స్తువుపేర 

ఇష్ట్రగన్థ "స్ఫుగ స్పా A scent spreading far, gi. , సురభిః 

చామెదీముఖవానన: మాణతర్పణః-ఇష్టగన్ధః :-సుగస్థైః! ర - మం- 
పూకిగ్థిస్తు. దుర్గన్లో గంధముగల వ స్తువు పీళ్టు, A fragrant 501 

విస్తం (స్యా) చామ stance, క్త్రగళా, అమాదీ న్ |-ముఖవానన 

న్ట[యల్. Ji ౧౫౧! ఎ కర్పూరము మొదలయిన ముఖ వాసన 

ద్రవ్యము పేళ్లు A perfume for th 

mouth. పూతిగన్టిః-దుర్ల న్దః॥ ౨-దుర్గంధవ 

గల వ స్తువుపేళ్లు, An ill-smelling sul 

stance, క. విస్తమ్ ధా ఆమగన్టి 1న్| _ 

అపక్యమైన మాంసాదులవంటి గంధముగ 

వ స్తువు పేళ్లు, Smell of raw meat, at 

mt TT. 

శుక్ల శు ఛ్రశుచి ౫ శే శుక్ల కాశుభ్రః శుచిః శ్వేతః -విశదః శ్వేత 

త విశద శ్యే తపా! || పాణ్ణరః ,_అవహతః క-సితః-గార 8-వలతుః (2 

అవదాత సి తో గొ రో అవలతు,? -ధవలః-అర్జు నః! ౧౨౩ - తెలువువర్ణః 

వలథ్. ఫినలో2_ స్ట చళ్ళు White, a¥z. 
య 

నః 

హారిణః పాణురః పహారిణః - పాణ్ణుర 8 - పాణ్బుః॥ ౨ = తెల 
Cs 

పొణ్తు పచ్చన కలిసిన "వర్ష ముేళ్షు, Yellow: 
Cs 

(రీప త్పాణ్డుస్తు) ధూన |white, tier, వేద, Grey, at, భూ 

ర;॥ రః ౧-ఈపత్పాలుః = ఇంచుక 'తెలుపున నె 



కొ౦డ ము] ధివర్హము | 45 

కై నీలాసిత కృన్ల-నీలః-అసిత క-శ్యామఃాకాలః- ఖ్యా 
౯ ర్ం 

గాయ కాల శ్యామల మలః - మేచకః॥ 2 - నలువువర్ల మువేళ్లు, 
బం ౧౧ 

మేచకాః! ౧౫౩! Black, or dark blue, ఇ? ar భల. 

పీతోగారో వారి| _ వీతణగాొర =వారిద్రాభః॥ 3 - పసువువన్నె 
నాభః పాలాకో వారి పేళ్లు, Yellow, fer. పాలాశః (పా) పలా 
vd 

హరిత్మ్ శః - హరితః - హారిత్ ॥ 3-ఆకుపచ్చవర్శ ము 

పేళ్లు Green, ఇరా, 

లోహీతో రోహి  లోహీతః-రోహితః-ర క్షః॥ 35 - ఎటుఫవు 

గో ర కృళ్ళోణః (కోక వన్న పేళ్లు, Red, w7త, కోణః ౧-కోకనద 

'దచ్చవి)! ౧౮|| చృవిః = ఎజ్జకలువవంటి కాంతిగల యెజువు 
అవ్య కృరాగ్భ స్త వర్షము పేరు, Crimson, faa ర, అర 
వణ శే రతర _క్షన్తు |, ణః! ౧-న్య క్షముగాని యెజుఫుపేరు Dark 

red, Ta S17. 

పాటలః॥ ౧ - "తెలువు నెబువులహాడిన 

వర్ణము తీ, Pale red, 2౪. (కామ్రుళా 

గతల; | [ తా సూావి 
| లో 

తర_క్షస్తు పిష్దర పరి 

రిత; 
ర్తిత౭ విపీతర _కృళావిళ్టుర | 3-పసుప్రు నెబుప్రు కలిసిన 

గ్యావ (స్యా త్క.పికో | వర్ల ర్లము'పేళ్లు ] శ్యావః - కపీశ! ౨-మర్క_ట 

వర్షమువంటి వర్షము పె శు, Brown, qr, 
| 

భూవ్రా ధూమతా. ధూన్రుః-ధూమలః ఎ కృష్ణలోహిాతేః। 3- 

ృవ్యలోహీ శే! ౧౫|| నలుపును 'నెటుపును గలిసిన వర్ల మువేళ్లు, 

Purple, 4nd. 

కడారః కవీలః వబ కడార 8-కవిలః-వీజ *-విశ జః-కదుః- వీజలః॥ 
౧ ౧ ౧ (UU ౧ 

శకా కదవిజలొ! ౬ - గోరోచనవర మువంటి వర ముపేళు 
స Won భ్ ల య౧ి 

. Tawny. xt 

MN ఇవ 2A wn. ఆద | గ్గ నగ కమ్ ఈం లు మంచాల పన ౧ యచంం4ం* 0. దనం... 
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ధనం జనాజునాుాలల్ను.. దాదా రాద దంతా చరాలు తాలాలు మానాన. ల రాం దారాలు దానా దది జా దాతు డడుడా డా దయయా ల అవతారాల ల అలా చర మన అనాం. జాతకాల దా తాం. 

సు ర తాశ్చ కర్చు -శ్ర॥ కర్చుర sl ౬ - సానావర్ల ముల పేళ్లు, Var: 

gated, Wr ఇ ara. 

(గుకో శుక్లాదయః శుక్ల శబ్దము "మొదలుకొని క ర్పృర శ్వ; 

ఫుంసి) వణుకు గల ౫౮ శజ్లములును వర్ల వాచక; 

3 వై నప్పుడు ఫుల్లింగములు, వర్ల ముగల వ 

(గుణిలిజ్లౌస్తుతద్వతి) వును జెప్తునవుడు విశేవ్యముయొక్క లింగ; 

గలవి, 

ఇతి ధీవర్షః, బుద్ధితో జేరిన పదసమూహము మీగిసెన 

లే 

బ్రాహ్మీతు భారతీ బ్రాహ్మీ భారతీ భాషా గీః ॥ర్॥ - చా 

భాషా సర్వా గ్వాణే | చ్ వాణీ నరన్వతీ ॥నీ॥ - వ్యాహారః శ్ర 
నరన్వతీ! ౧౫౭| వ్యా ఉక్షిః సీ!-లపీతమ్-భావీ,.తమ్-వ చనమ్-వ. 

హార డక ర్లసితం భావి 1॥న్ 1న! ౧ ౩-వాక్కు పేళ్లు, ప్రిందులో మొ 

తం వచనం వచః! యీడు సరన స్వతీ బేవికిని పేళ్లు, 50606. 

Goddess of speech, ఇరగ. 

అపధ్రంకో౭_పశ బు అపధ్రంశ ః జా అపశ బ్దః వు! ౨-అపశబ్బః 

(స్ప్యా) పేళ్లు. Ungrammatical word or lang 

age, sq. 

(ఛ్చాడ్తే)) శబ్దస్తు శబ్దః ॥ప్రు॥ ౧- వ్యాకరణాదిశాస్ర్రము 

(వాచికణ॥ ౧౫౮| | దర్భ వాచక ముగా వ్యవహరింపంయిడు సుశబ్దః 

పేద. A word, శక. 

వాక్యమ్ న! ౧-తిజ న మనంగా. oS 

వాక్యం (క్రియావా సుబ_న్హ న వునణగా శబ్దము కాన నివి నంబం, 

కార కాన్వితా)! చిన యర్థముగల “పదసమూవాము వా 
“- - మనంబడును, Sentence, ఇళ, ద్వితీయ 
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శానా 

కారకములతోం గూడియున్న క్రియమైనను 
వాక్యమనంుడును, ॥ఉదా॥ ఘట మానయ, 

శ్రుతిః (స్రీ) వేద ఆ శ్రుతిః ॥వీ॥ - వేదణాఅమ్నాయః వు! ౨- 

మ్నాయ స్ర్రుయో వేదము వేళ్లు, Holy writ, x, త్రయోధర్శః 

భర్ణ స్తు (తద్విధిః)! |॥వ్రు॥ ౧-తద్విధిః=ఆ వేదమునందు. జెప్పంబడి 
® ౧౫౯ || యున్న యజ్లాదివిధులపేరు, Duty enjoined 

by Vedas, 3zfafw, 

(శ్రీయా) వృశక్సాను| బుక్ ॥చ్॥సీ॥-సామ ॥న్॥ యజుః ॥న్॥న॥ 
యజుపీ (లకి వేదా 5-వరనగా బుకామయజు ర్వేదముల పేళ్లు, 

త్రయో ॥నీ॥ - మూండు వేదముల నమూ 

(శివే త్యాదిశ్రు తే రజ) హాము, (శితావ్యాకరణంఛన్హి* నిరు కృం జ్యో 

తిపం తధా! కల్ప శ్చెతి పుడజ్లాని 'వేదస్యాహు 

ర నివి ణః! )ళిమూ, Pronunciation, Satu. 

వ్యాక ర ఆమ్, Grammar, JR, ఛన్షః 

స్ 1న॥ Prosody, తక. నిరు క్షమ్, Expla- 

nation of obscure terms, 3x aa x 

కళళ, జ్యోతిషమ్, Astronomy, sql. 

కల్పః, Religious rites, ఇషా[క, ఈ 

యాటును వేదాంగములు, 

మోాజ్యా_ర ప్రణవా|। ఓంకారః - ప్రణవః !ఫు! ౨- ప్రణవము 

(సవా) ॥ ౧౬౦| పేళ్లు, ఇతిహోనః ॥పఫ్ర్ర॥ - వురావృత్తమ్ ॥న॥ 

ఇతిహాన; సురావృ త ౨భారతము మొదలై న యితిహానములు, 

Heroic history, faa. 

ఇలలో (ముదా త్తాద్యా (ప్ర న్వరాః వు, బ! ౧-ఇదా త్తాద్యాః=ఉదా 

ఇర! న గణా?! రర నాం ఏ నంిగినసనసంాం సిద. Acnta. 
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grave or circumflex accents, amu 
షా, 

అస్వీవ. దణ్ణనీతి (_స్హ ఆసీరతక ॥నీ॥ ౧ - గాతనూది ప్రణీతమైన 

ర్క విద్యార్థ శాస్త్ర తర్క. శాస్త్రమునకు 10816 గ్ దబ్గనీలిః 
యోాః)॥ ౧౬౧| వీ! ౧ - చాణశ్యాది ప్రణీత మైన నకిశాన్త 

మునకును Politics, TAT, చీకు, 

అఖ్యాయి కోవల ఆఖ్యాయికా-జపల స్థా ర్థా ॥వీ॥ ఆ-ఎటులో 

ద్ థ్ బడిన యర్థము-అనయగా సత్య మైన విషయము 

గలిగిన హర్ష చరితమువంటి కృతి, A true 

or probable story, ard 

పురాణం పఖ్బలతు, పు రాణమ్-పష్బులవ.ణమ్ |న॥ ౨ నర్లము, 

లామ్ ( సర్షశ్చ ప్ర, ప తినర్ల పృతినర్లము, వంశము, మన్వంతరము, వంశా 

శ్చ వంక శేమనర్ట్ స్త నరా నోచకకేము అనెడి పం- చలవణములతో. 

ణిచ |! వంఖానుచరితం గూడిన మా త్చ్యాది పురాణముల పేళ్లు, 

చేతి లవణా నాంతు|Theogony under five heads; the 

పక్ష్పాకమ్ ] creation ; the destruction and reno- 

vation of worlds ; genealogy of gods 

and heroes; the reigns of Manus; 

and the transactions of their descen- 

dants, gtr. 

a a చీ లో 2 ప్రబన్ధకల్పనా కథా ప్రబన్టక ల్పనా-క థా సి! ౨-౪ంచుక సత్య 

మైన యర్గముగల కాదంబర్యాది రచనలవేల్లు, 

|‘ feigned story, qe, 

పృవహ్లీకా ప్రే ప్రవహ్ఞికా ద్ర పహేలికా నీ! ౨-గూా భా 

లి్రా| ౧౬|| ర్ రముగల ప్రబన్ధము పళ్ళు. A&A riddle, 

Laren 
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త్స న సగ: 9 ద్ర ౧2 ని వ్ || ను మాన 

సృ సు ధర్మ 0౦ ౧ ఖలీ ధర్భనంహింతా inl 9 

హితా. వాది ధర శా స్రుములపేళ్లుు A 6066 of 

laws, కాగ్ ara. 

సమాహృాతిస్తు సజ్జ నమాహ్హతిః ॥సీ॥ - నంగ్రహః |వు! ౨- 
హాః! అనేక స్టలములయందుండు నర్గముల నొాకటిగాం 

గూర్చిన గ్రంథము, A compilation and 

abridgment, ae. 

సమస్యా-సమాసార్థా ॥సీ॥ ౨ - కవిశక్టిపరి 
సారా జానారను యియుంంబడు పచా ౦శముపేళు, య దా థం $ $ ౧౧ 

A part of a stanza, qaxat. 

నమస్యోతు సమా 

వ 5 వ స ర్ 9 5 a వీ £ అంవదర్ధు జనర్రితిః॥ | కింవద స్త్రీ - జనశ్రుతిః 1నీ! ౨-లోక ప్రవా 
దము పేళ్లు, rUMour, fazed. 

౧౧ 

వార్తాప్రవృ త్తీర్వు బారా రన ర్తిః 'నీ1-వృ శ్రా నః-ఉదన్దః! 

కొన ఆదన్హస్సార ద్య ర-వృ తాంతము పేళ్లు, Tidings (News,) 
థాహ్వాయః। అఖ్యా౭. | కాగ, 
హ్యాఅభిధానంచ నా 

నమభేయంచ నామచ॥ 
అవ్యాయః 1 ఫు!-అఖ్యా-ఆహ్యో ॥వీ॥ - అభి 

ధానమ-నావ భేయమ్-నామ ॥న్॥న॥ ౫*-నామ 
ధేయము పేళ్లు, A name or appellation, 

ara. 

హూతి శాకార  హూతిః-అకారణా |వీ॥ - అహ్వానమ్ న 
5 _ వీలుచుట పేళ్లు, A call or summons, 

aT, 

సంహూతిః |సీ| చ - బహుభిఃకృతా = 
భః కృతా) 'పెక్కండ్రుచేరి విలుచుట పేరు, 012001 of [| 

Citation by many at once, ag తగ. 
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Yd Ted రక ఒరి వ! వివాదో న్య్వవహార| _ వివాదః వ్యవహార? వు! ౨-తగవుపే 

(స్పా $) A contest or law suit, faz; ; ఆ 

దుపన్యాన స స్తు శు ఉఆపన్యానః | ఫు! - వాజు ఖమ్ ll! & 

బ్బుఖమ్! ౧౬ వాక్యారంభము వేళు, The exordiul 

Yea. 

ఉపోన్టాత ఉదాహారః ఉపోద్ధాతః - ఉదాహారః 1ప్రు॥* (ప) ఉ 
హరణమ్! ౨-ఉదాహరించ్ముట పే! 

An example, Introduction, ల 
SIT, 

శపనంశ పథఃఫ్రుమాన్ || శవనమ్ ॥న॥ శవథః !వు! ౨- ఒట్టు, 

కొనుట, An oath, md. 

ప ప్రశ్నః - అనుయోగః ॥ప్ప్ర॥ పచ్చా |, 

పృబ్బాచ 3 -అడుగుట మె పేళ్లు, A question, AX, 

ప్ర తివాక్యొ త్తశే వ్రతివాక్యమ్ - ఉత్తరమ్ ॥న॥ ౨-ఉళ్తి 

(నమేే)!! ౧౬౬| మిచ్చుట పేళ్లు, An answer, a7, 

మిథ్యాభి యోగో మిథ్యాభియోగః 1వు! - అభ్యాఖ్యాన 

భ్యాఖ్యాన |న॥ ౨-లేనిడాని నాశేపించుట, A groun 

less demand, faeatiT. 

(మథ) మిథ్వ్యాభి మిథ్యాభిశంసనమ్ 1న! అభిశాపః 1 

శంసనమ్! అభిశాపః ౨-లేనిదోషమును ప్రెంబెట్టుట వేళ్లు, A fl 

accusation, ల ళాగా. 

-..ప్రణాదన్తు (శబ్ద ప్రణాదః 1॥వు॥ ౧ - అనురాగజః = అః 
ర = బీ 

"స్వా దనురాగజః | రాగమువలన6 బు టన, శబ్దః శబ్లము ముర 

fl లట ౧౬౭| మీ sound indicating affection, HT 
వ్ : . స. [| ఇ. 

న యశః కీ స్పమ| యశః (స్ !- క్రీ రిలనమజ్ఞా (పా) నమాఖా 
an ల్లో 

+, శో x3 
ల త్స 6 న J శ 1 

స + 

ళల . . ల్ 



చం! వక 
కాండము] వాగ్వర్ద ము క్] 
వ. 

వాచ ||నీ! ౩ - కీ రిపేళు, FamMe, reputation, ర్త అజా య 

fA. 

_స్సవః స్తోత్రం స్తు _న్సవః !వు! - స్తోత్రమ్ ॥న॥ - స్తుతిః-నుతిః 
' ర్నులిః। నీ! ర సో త్రేముశే వర్గు Praise, TAT. 

అమ్మేడితం (ద్వి ఆ మ్రేడితమ్ 1న! ౧ - ద్విః త్రి తిః ఉక్రమ్ = 
సరు రక్త) (హా శామలచేత) శెందుమాయ వమూజులు 

శ లుకంబడిన శబ్దము వే పేరు Repetition, 

శ. 

మ్చువెళ్టుష్టం తు ఉవ్చ్చెర్టప్టమ్ 1న! - ఘోవణా ॥సీ॥ ౨- 
|! ౧౬౮౫ గట్టగాయిలుకుట పేళ్లు, Making a loud 

noise, fuged, ఇకంగా. 

కాకుః ((శ్ర్రైయాం కాకః 1నీ! ౧- శ కభీ త్యాదిభిః ధ్వ నేః 
) కారో య శొకభీ వికార; = శతోకభయాదులచేత నయిన ధ్వని 

ఏనేశ! యొక్క వికారముపేరు, Change of voice 

in grief, fear, ఉం. ఇగ ¥z. 

అవన్షా వేప నిర్యా అవ న ర్ల -ఆ శే హః-ని ర్యాదః-పరీవాదః - (పా) 

పరీవా చావవాద పరి వాదః-అపవాదః ఉపక్రాశః ః [వు!-జుగుప్పా - 
వత్ )| ౧౬౯! ఉప కు త్సా-నిన్దా !సీ[-గర్త్యు కో న! ౧౦-నింద పేళ్లు, 
థా జుగుప్పాచ కు Censure, blame, or contempt, gar. 
స్పా నిన్లాచ గ రణే! 

పాఠువ్య మకివాద పారువ్యుమ్ ॥న॥-అతివాదః ॥వు! ౨-అ ప్రి 

సాత్ ) యముగా. బలుకుట వీళ్లు, 

speech, ఇిళ్తాళాషగ. శ 

భర్థ నం (త్వపకా భఛభ్రర్త్పృనమ్ 1న! ౧ 1 | 

గ్ర ౧౭౦|| భయమును బుట్టించు నకజ్ల' 

Menace, ఆశగా. 



ర్2 | అమరకోశము [ప్రథమ 

(య న్ననిన ఉపా! పరిభామణమ్ ॥న॥ ౧ - నిందతోంహాడిన గా 

లమ నత )స్యా)త్సరి యుపాలంభముపువు. ఉపాలంభమనిన ఎత్తి 
శాపుణమ్! పొడుచుట, నురము దూఅనాటుట, Reproof 

attended with insult or discourage- 
ment, గగ 

(తత్ర త) త్యామోంణా 

(యస్ స్ట దా రోకో 

మైధునం పతి) ౧ రం! 

ఆతారణా ॥సీ॥ (వ) అవమూరణమ్ ॥న॥ ౧- 
- ® న a సన ~~ 9 ం దం న ల అం మ్తగూనం ర్రాలయః ఆ ఫ్రాళ: త త్రస్యాత =ఘరె 

ను)వురుపనంయోగనిమి తమువలశం గలుగు (మి _3 
నింద పేరు, A 0214000105 accusation of 

| 26010609 eafuarn—faezr. 

'-(స్యాా డాభావణ। అభాపణం !న! ఆలాపః ॥పఫు! ౨-గమనా 
మాలాపః గమనాది సమయమునందలి మంచిమాట పేళ్లు, 

Speaking of addressing, ఇరా. 

గ్ జ ప్రలావః ఫు! ౧ - అనర్థకంవచః = 

యోజక మెన మాటశేరు, Incoherent 

speech, ఇషు గాలా. 
స“ ర ~ 

అనులాపో (ముహు అనులావ; వు! ౧ - ముహుర్చామా=పలు 

ర్భాషా) మాటు పలుకుట పేద, Repetition, tauto- 

logy, zitrar. 

విలాపః పరిచేవన| విలాప ॥ప్ర॥-పరిటేననమ్ ॥న। ౨-దుఃఖము 
మ్! ౧6౨| భ్ధారిర్ల్పుంట్రచ పేళ్లు, Lamentation, గళ, 

విప్రలాపో (విరోధోక్షి) విప్రలాపః వు! ౧-విరోధముగం జలుకుట 

వేరు. Quarrel or mutual 602౬2616 

(| tion, ft భాం. 

గ్ , న్పంలా పో (భామ ౦ 
క మిధ కీ. 

నంలాపః (పా) సల్ల్హాపః వు! ౧- పతి చేతం 

బరస్నరము నంభాషించుట వేద, Conver- 

sation, ral. 



కాండము) వాగర్త ము , ర్ి. 
- 0౧ ఎ! 

రి సుప్రలాప స్పువచన సుప్రలాపః ఫు! - సువచనమ్ ॥న॥ ౨-పరి 
|శుద్ధ మైన మాట పేద, Elegant discourse, 

we raid. 
ర లో ఆం అను ఒ 

ఏవలాపస్తు నిహ్నావః!. అపలాపూ-నిహ్నావః !ఫు! ౨-మోనఫుచ్చు 
మాట, Denial or concealment of 

॥ knowledge, అలాగా. 

నం చదేశవా గాచి 

0 (స్యాత్) 
సంచేశవాక్ ॥చా, సీ! - వాచికమ్ ॥న॥ 

చెప్పీపంవుమూట పేళ్లు, A Verbal message, 

ఇక, 

రుశతీశ బ్లము మొదలు సమ్యాకృబ్దమువ ణకు 

వాగ్విశేషములు |త్రి FEY 

రుథతీ (వా గకళా | రుకతీ-(పా) ఉ ఉపతీ సీ] ౧ - అకల్యాణే = 

స్యా) త్క_ల్యా శు థు 9 అశుభ మెనవాక్కు, Unauspicious dis- 

గాతి) కా! న్నీ (అ course, IIA 77, కల్యా! ౧ - శుభా 

స్పీర్థనుధురం) సాన్హ (౦ త్శ్కా = శుభ మైన వాక్కు, Auspicious 

గతం హృదయంగ 

ఏమ్! నిఘ్టరం పరుషం 

మ్య 'మర్లీలం నూ 

ప్రతేం (ప్రి ఏ యే॥౧౭౫| 

;క్యే౭_ో) నజ్కు_ ల్ 

(పరన స్పరపరాహ 

discourse, YT TY. సా న _న్వమ్!౧-అత్య 

ర్ధమధురమ్ = మిక్కిలి వ్రీయ మైన వాక్యము, 

Sweet and conciliating, AT datz. 

సంగతమ్-హృదయంగ మమ్ 1న! ౨ - మనస్సు 

నకు నరివోయిన వాక్యము, Apposite and 

proper, Ya ard. నిష్టురమ్ - పరుపమ్ 
by 

నె లు_ప్పవర్ణపదం గ |న॥ =2-కకినమైనమాట, Harsh, Te ఇ ఇగ 

స్తం నిర_స్తం (తర గ్రామ్యుమ్- -అన్లి లహ్॥ ౨- పామరజన వాక్యము, 

ఫోీదితమ్)! ౧౭౬| Vulgar coarse, Ye ral. సూనృతమ్! 

౧ ప్రీయేన త్య జా వ్ర యమును సత్యమునై న 

వాక్యము, Pleasing and true, ఇర ఇ fia 

గగ, సబ్కులమ్-శక్షిస్థమ్! ౨ - పరన్సరపరా 



ర్4 

అబ్బూకృతం (నని 

సేవ) మబద్దం స్యాదన 
థి ధి 

రకమ్! అనశ్షుర మవా 
థి Mm 
చ్యం న్యా దాహాతంతు 

మృపార్థ కమ్! ౧౭ ౭|| 

(అథ మ్మిపష్ణమవిన్పష్ట్రం 

వితథం (త్వనృతంవ 

చః)! (సోల్లుణ్ఞనంతు 

సోత్సా)నం ఘణితం 

రతికూజితమ్ |) సత్యం 

తథ్యమృతం న మ్య 

(నమోని త్రిముతద్యతి) 

l౧౭౮| 

బ్రతి వాగ్వర్షః 

అమరకోశము [(సృథమ 
భద మదా. నా దా తాం 

వాతే = పూరో _తృరవివద్ధమైన వాక్యము, 

అవి 

వర్ష పదమ్ = అశ క్యాదుల చేత వర్లముగాని 
పడముగాని లోపించిన వాక్యము, Imper- 

Inconsistent, sax. x నమ్! ౧-లు వ 
J—o 

fectly pronounced, ఇర్యాం safta ఇళ. 
నిర సమ్! ౧ - త్వరితోదితమ్ = త్వర చేతం 
బుట్టిన వాక్కు, Spoken fast, after ఇల 

ara. గళ 

అమ్మూూకృతమ! ౧-నని ప్ఫేవమ్ = తుంపురు 
లతో. గూడినవాక్యము, Sputtered, ara 
a కళ్లి ra. అబద్ధమ్-అన ర్గక మ్! ౩-పానంని 
మాట, Unmeaning discourse, ad 
raf, అనతరమ్-అవాచ్యమ్ ౨-౩౫ చ్చరింప 

రాని తిట్టు, Unfit to be uttered, ugfad 

rat, ఆహతమ్ - మృపారగ్గకమ్॥ ౨- మిక్కి. 
లీయు ననంభావితమైన యర్గముగలమాట, 

An assertion of impossibility, waqdaa 
raf, మ్లిస్ట్ట్రమ్-అవిస్సష్మక్॥ ౨-అర్థము తెలి 

యరాసిమాట, An indistinct speech, 

were ral. వితథమ్! ౧-అన్ఫతమ్ వచః = 

అనత్య వాక్కు, Falsehood, zz, నత్యమ్- 

తథ్యమ్ - బుతమ్ - సమ్యక్ |చ|! ర - సత్య 

వాక్కు, Truth, ఇలా ఈ న త్యాది శ 
ములు నాలుగును సత్య వాక్కు గల వ స్తువును 
జెప్పునవుడు | త్రి! 

వాక్కుతోం జేరిన పదనమావాము ముగసెను, 



కాండము] కొ చాదివరము , | రీస్ 
ఏయి ౧ 

శ భైనినాద నినదధ్వని | శబ్దః-ని నాదః-నినదః-ధ్వనిః-ధ్యా 5-5 వః- 
“nv స _ _ DIF లగా రు రం ధ్వానర వన్వనాః! స్వా న్వనః - స్వానః - నిస్థషః నిర్హా)దః నాద; 

ననిర్థి హ నిర్హా)ద నా నిస్వానః-నిన్వనః-ఆగ వః-ఆ రావః - నంరావః- 

దనిస్వాననిన్వనాః॥! ఆర విరావః - !వు! ౧౭ - మ్రోత వేళ్లు, Sound, 

వారావ నంరావ వి ఇష. 

రావా 
(అథ) ముర్శరః మర్చురః ॥ఫ్ర్ర॥ ౧-వ(స్రుపర్హానామ్ - నని 

(న్వని తే వ ప్ర పనా తే = కోకలు అకులు ఏని మ్రోంత, Rustling, 

సాం) (భూవణానాం ఇశళళ కా. శిల్లతమ్ ॥న॥ (పా) శింజూ |సీ॥ 

తు) శికాతమ్ ౧ - భూహణములధ్యని, The tinkling of 

ornaments, gat ఇగ, . 

ని క్వాణో నిక్సణః నిక్వాణః - నిక ణః - క్య్వాణః-క్వ్యణ: వు! 

క్వాణః కణః క్వణన క్యణనమ్ ॥న॥ ౫ - వీణాదిసకలవాద్య ధ్వనుల 

(మిత్వపి) | పేళ్లు, A tone or musical sound, Ag 

ఇగ, 

వీణాయాః క్వ్యణలేః స్రాటేః క్యణతః (నిష్సన్నాః) = ప్ర అను 

స్థాదేః ప్రక్యాణ ప్రక్య నది మొదలయిన యుపనర్ల్షలకోం బర మెన 
లో (WU WG ౧ o__ 

జాదయః! ౧౮౧| క్యణధాతువుమోందం బుట్టిన, ప్రక్వాణ ప్ర క్వ 

గకొదయ కః = ప్రక్వాణ పృక్ళణాది శబ్బములు, 

పీణాయాః=వీణయొక్క_, న్యనితే = ధ్యనియం 

దు వర్తించును, The sound of lute, 

ar a afi. 

కోలాహాలః కలకల, _ కోలాహాలః - కలకలః !ఫు! ౨-గుంవులోం 

బుట్లిన గొప్పరొదపేళ్తు A confused 
లు ౧౧ 

sound, 11, 

( సిరశ్వాం) వాళి వాళితమ్ - రుతమ్ ॥న॥ ౨ - తిరశ్వామ్ = 

తం రుతమ్ | మృగపమ్యాదులయొక ధ్వని పేళ్లు, The 

cry of birds &c. fat xt iat. 



న్6 | అమరకోశము [ప్రథమ 

(నీ) పతిశ్రుత్స) ప్రతిశ్రుత్ 'సీ॥- ప్రతిధ్వానః ఫు! ౨-ప్రతి 

“ఈ ౮ ధ్వని చళ్లు. An echo, qafaeqfr. 
G 

తిధ్యానే 

గతం గాన(మిమే స గీతమ్-గానమ్! న!॥_౨-పాట వేళ్లు, Singing, 

మే! ౧౮౦౧ | ఇభ. 

రమే = ఈలెండును, నమే=నమార్థ కములు. 

ఇతి శగ్టాదివర్ల: మ్రోంత మొదలైన పదసమూహమ్ము ముగిసెను, 

చ 

నిపాదర్ణభ గాన్దా | నిపాదః - బుషభః-గాన్ధారః-పడ్డః-మధ్య 
రప మర్డమధ్యమ ధెవ మః-ఖ్రైవతః-పష్ళ్బుమః !వు! ౭-అమోన_ప్ప = 

తాః పళ్ళామ (శ్చే ఈయేడును, త న్తీ/కస్టోల్టి తాః = -వీణయందును 
త్యమోస_ప్ప తస్తీ) క క కంఠమునందును బుక్ట్రు, న్వరాః = స్వరముల 

౯ సతి తా న్న రాః 8) పేళ్లు The seven musical notes, gia 

౧౮౩| | ఇ ara eax. 

[పడ్డ డం వయూరో వదతి గావ _న్హషృవభ 
'ఛామిణః' అజావికంతు గానారం న్రైత్చాః 

కణతి మధ్యమమ్! పుప్పసాధారణో కాలే 
(పీక ః కూజతి పజ్బమమ్ | యె వతం హవ 
వాజి & విపాదం బృంహా శే గజః॥! మయూూరా 
డయ ఏలే హి మకా గాయ న్లి పష్బవమ్!! 
అధిక పాఠము, 

కాకీ ॥వీ॥ ౧-సూమ్మెక "లే=నూత్త మైన 
క్ర లధ్వని పేరు, Minute tone, dtr Tar, 

నాతు గ. మధురా క్రల[౧- మధుశాస్సు కే ధ్వనా= శ థో త్ర 
ల (॥ మెస్ప? స్తు ౧) సుఖమును అస్పష్ట్రవర్షము నై ఇ న ధ్యనికే శ 
Wak ) తారా 2౬ An inarticulate" but sweet tone, sxqg (త్యువచ్చై) (స్రయ 1 ౫ ఇగ మన్దః! ౧-గమ్వి రే = సఖీ భె 

కాకలీ (తుకలేనూ క్లే) 
— 



కాండము] నాట్యవగ్లము , ర్ 

(స్ర్రీషు॥ ౧౮|| రధ్వని వేరు, A 10% tone, fiat aT. 

తిర 3|| ౧-అత్యు నః = మిక్కి_లీయు నధిక 

మైన ధ్వనిపేవ, A high tone, weft wa, 

ఈ మూ(డు శ బ్బములును త్రిలింగకములు, 

[నృణామురసి మధ్యస్థ డా వింశ తివిధో 

- , ... |ధ్వనిః! నమస్ట్రః కళ్ధమధ్యస్థ స్తార శిరసి 
గీయ లే! ] 

నమనిగితలయ స్తే సక, నమన్వితలయః-వకకాలః !వు! ౨-నృ త్త 
తలో గీతవాద్యములను సరిగా: ముగించుట పేళ్టు, 

Harmony, ygxuat. 

“fC అర వ్ ల థ్ 5 వీశాతువల్ల ర్ విపజ్బీ ఏణా-వల్ల -విపళ్ళు 51 3 - వీణ పేళ్లు, 

A lute, diar. 

పరివాదినీ ॥నీ॥ ౧-న పభిః త స్తీ) భి। యుక్తా 
(ల అవాలి నల 

సా=ఏడుతంతులతోం గూడిన యా వీణవేళ్లు, 
A lute with seven strings, arm ఇగ! 

ar iar. 

తతమ్ !న! ౧-వీణ మొదల న తంతీవా 
ఎ (UU) 

(సాతుత స్తీ )భి స్స_ష్ప 

భిః) పరివాదినీ॥! ౧౫౮ 

తతం (వీణాదికం 

వాద్య) మానద్ధం (ము 

రజూదికమ్)! (వంశొది 

కంతు) సువీరం (కాం 

న్య తాలాదికం సున 

మి! ౧౮౬.|| 

(చతుర్విధ మిదం) వా 

ద్యం వాది తాతోద్య 

నామక మ! 

ద్యము, Any stringed instrument, Tx 

77. ఆనద్దమ్ !న! ౧-మెద్దెల మొదలయిన 

చర్మ వాద్యము, A drum or tympan, 

aan ur ఇష చె ఇష 7. సువీరమ్ ॥న॥ 

౧-పిల్లన గ్రోవి మొదలైన ముఖవాద్యము, 

A wind instrument, చtత!. ఘనమ్ ॥న॥ 

౧ - తాళము "మొదలయిన కంచు వాద్యముల 

చేతు A cymbal bell &¢c. rata. 

వాద్యమ్ - వాదిత్రమ్ - ఆతోద్యమ్ న! ౨- 

పూర్యో కృ చతుర్విధ వాద్యముల పేళ్లు, 

A musical instrument, Gx rq. 



ర్8 

అాకాలనాయనా. 

(భేదా) స్త రక్కా లి 

ద్ క్ల ఏకా( క్రతు 

(స్వా) ద్యశ పట 

దున్లుభిః (పుమాన్ ) | 

ఆనకః పటపోో (ఇ 

త్ర) స్యా 

త్కోణో (ఏణాది 

వాదనమ్)॥ ౧౮౮౫ 

(విణాదణ్ణ.) ప వాల 

(స్సాాత్ ) 

కకుభస్తు వ శే ప్ర నివర, | 

కొలమ్బక (స్తుకా 

యో౭స్యా) ఉవనా 

పే నిబన్థనమ్॥ 

రారా || 

జ =} (వా ద్య ప్రభ దా 

డవముఠరు మొస్దుడిణ్ణమ 

రుర్ష రాః।మర్లలఃపణ 

మృదజ్లా మురజా 
౧ 

ఆమరకోశము [ప్రేభ మ 

'మృదజ్జాః-మురజా। ॥ఫ్ర॥ ౨ ౨-మద్దె డెల చేళ్లు, 
Drums and tabours, ఇ. 

అజ్య్య -ఆలిజ్ఞ ట్ర జోోర్థ్వ్వకః (పా) ఊార్ణ క 

ఫు! 3 - దైలయొక్క_ భేదములు, Three 

sorts of drums, gir ఇ din షా 
యశః - పటహః !ఫు! - ఢక్కా, 1నీ! ౨- 

డవిణపేళ్లు A double drum, gq fad. 
ఛరీ ॥సీ॥ - దున్లుభిః ॥వ్రు1 ౨ - భంచేళ్లు 
A kettle-drum, షాట్, ఆనకః-పటహాః ॥ప్న॥ 
౨ - తమ్మట పేళ్లు, A large ketile-drum, 

rrr. 
కణ వు! ౧ - వీణాడివాదనమ్ = వీణ 

మొదలయినవానిని వాయించు కొడువు పేరు, 

Bow, ఇషా, 

వవాలః ఫు! ౧-వీణమయొక్క_ యొళ వువేరు, 

The neck of lute, షానా qx vast. 

కకుభః- వసేవకః ॥ఫ్రు॥ ౨ - వీణయుక,.. 
కరి నెపే చ The belly below వ 

of a lute, fur ఇ eT rr. 
కోలమ్బక'ః ఫు! ౧ - వీణతంతి ఒళగు 

మొదలయిన శరీరముపేరు, A body of the 
lute, die ఇ wr. ఉపనావహాః ॥పఫ్రు॥-నిబన్ల 
నమ్ !న॥ ౨-వీణ తం తి కట్టుచోటికిని బిరడ 
లకును వేళ్లు, The tie. 

డవమరుః :-మక్షుః-డిళ్ణిముః-ర్యు ర రః - మర్ల 

లః-పణవః పు! ౬ - వరుసగా డమరగము- 

గుమెట - రాయగిడిగిళు - ౩ మళు- డెల-ా @ ౧M ర య 6) 
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నో (శ్యేచ) ఉడుక అను వాద్య భదముల పేళ్లు, అన్యేచ 
అనుటచే గోముఖాది వాద్య భేదము లుం గలవని 
భావము, 

సర్హకీ లాసికే (నమే)!|  స్వ్యక్టీ_లాసిశా సీ! ౨-ఆడునట్లి (స్రీ) పేళు pa అ (దు ణు? 
౧౯౦|| female dancer, ఇషఖి, 

(విలమ్బితం ద్రుతం తత్త్వం ॥న॥-ఓభుః ॥వ్రు॥-ఘనమ్ ॥న॥ ఊ 
మధ్యం) తత్త్యమోా ౩ ను వరునగా నృ_క్తగీత వాద్యములయొక్క_ 
ఘా ఘనం (క్రమా విలంబ ద్రుత మధ్యమానముల వేళ్లు, 510౪ 
తం quick and mean time, fia, xx, ఇల 

ఖ్ ax ar ఇగ. 

తాల (కాల క్రి తాలః ॥!వు! ౧-కాలమునకును హా స్తకుం 

యామానమ్) చన ప్రనరణాది క్రియకును గలిగిన ప్రమాణము, 
Beating time, ar®. 

లయ (స్పా మ్య) లయః ॥ఫ్రు! ౧-సామ్యమ్ = నృ త్తగీత వాద్య 

(మథా (స్రైయామ్)! ములు నవమముగానుండుట సేకు, Equal 
MN . . ఉం . 

౧౯౧ time in music and dance, zz. 

తాణ్ణవం నటనం తార్గవమ్ ॥వ్న। - నటనమ్-నాట్యమ్-లా 

నాట్యం లాస్యం నృ న్యమ్-నృత్యమ్ (పా) నృ త్తమ్-నర్తనమ్ ॥న॥ 
త్యంచ నర్హనమ్। '౬-ఆట పేళ్లు, Dancing, qx, 

తెర్యత్రికం (నృ తె'ర్య త్రికమ్-నాట్యమ్ |న॥ ౨-నృత్యగీత 
త్యగీత వాద్యం) నాట్య వాద్యములు మూండును కూడుట వేళ్లు, 
(మిదంత్రయమ్,! Symphyon or union of song; dance 

౧r౨|and instrumental music, afi, xz 
శ్ ఇఇ 71 gre. 
| 

ఇ జ ద + ~ సక ర్ నరా యాం తా నఖ వ || అణు 
భ్రకుంనశ్చ భ్రుకుం, | భ్రకంన ధ్రకంన భ్రూకంనః [ఫు 3 

శళ్చ భభూకుంస (శ్చతి (స్వీ వేపధారీ= న్హ్ర, వేషధారికన, న_ర్రకః= 
నర్దకః | (స్రీ వేవథారీ| నృత్యముచేయు, ఫవురువః = ఫురువుని పేళ్లు, 
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ఫుచపో) A male dancer in woman's apparel, 

eh Iq షా araAareT కళా. 

(నాట్యోక్షా నాట్యో క్షా = నాట్యపరి భాహయందు అనగా 

అరు కాశ బము - మొదలు “అజకసా త్రి కే 
జె టు ౧ పాచి 

అనువజకు ముందు చెప్పబడు పేళ్లు నాట్య 

పరిభావమయందు వర్తించుననుట, Theatrn- 

cal language. aramid Ar. 

గణి కాజ ర్జు కా! అష్టకా (పా) అజ్ఞుకా 1వీ[ ౧ - వేశ్య, 

ా౯ా3॥ (భగివీపతి) రా A courtesan, Iza, ఆవుక్తః॥ పు ౧-తఈో డం 

నుతోభావో(విద్యాన) బుట్టిన దానిమగ(డు, బావ Brother-in-law. 

భఛావుకః! (జనకో యు ఫు! ౧-ఏ ద్యాంసుడు, ఆవ్రుక 8 ॥ ఫు! ౧-తండ్రి, 

వరాజస్తు) కవమూవో కుమూరఃభ _రృృదారక।ః ఫు! ౨- యువరప, 

భర ర్త సదారకః ౧౯౮ ॥ భట్టార కః- దేవః | పు! ౨=రాజు, a లన 

(రాజా) భట్టా ర కో (రికా 1నీ! ౧-ఆ రాజుకూతు"పే -బేఏ ॥నీ॥ 

డవ (స్పత్పుశా) భ్ ౧-వట్టాభిపి. కురాలై న రాణిపేరు, Queen, 

_రృదారికా i చేవ |. భట్టిన్ 1న! ౧ - తక్క న రాజుభార్యల 

(కృ తాభి "పేకాయా) | పేరు. అ బ్రహ్మణ్యమ్ 1వ! ౧- చంపందగని 

(మిత రాసుతు) భట్టని! వాడనుమాట Alas! woe. రా ఫీ యః 

౧౯౫! అబృహృణ్య స్ర॥ ౧-రాజు బావమజది పేరు, అమ్బా వ్ 

(మవధ్యోక్సౌ) (రాజ్ఞ ౧- -త ల్లి చే పేరు. వానూః వీ! ౧ - చిన్నపడుచు 

స్ప్య్యాలస్సు) శాష్టి ) పేరు, మారివః ఫు! ౧ - పూజ్యునిపేద 

యః | అమ్బా (మా అత్తిశా (పా) అ న్తికా సీ! ౧ - అక్క_ేరు. 

తా =. థ చా లాస్యా) నిస్టా ॥వ్సీ| నిర్వహణమ్ ॥న॥ ౨-నాటకకథను 

ద్య్వాసూ (రార్యస్సు) ముగించుట, The catastrophe or con- 

మారిషఃl ౧౯౬! అ clusion, Ae ఇ 477, హళ్లో-హా హాక్టో-హలా॥ 
- త్రికా (భగినీ కృష్టా అవ్య! ఈ 3 ను వరునగా సచుళాలిని దాసిని 

నిస్టానిర్వహశే శే (నమే) చలిక = _బనుగూర్చి పిలుచుట, _ అజ్ఞహోరః - 

హో హై పహాలాజ అబ్బవిజేపః వు! ౨ - అడునప్పుడు వరీరమును 
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(హ్యనే నీచాం చేటీం|కదిలించుట, Gesture ఇగ a1. 
నఖీంప్రతి!॥ అబ్బహారో వ్యక్ణక ః-అభినయః ॥పఫ్రు॥ ౨-హ_న్తవిన్యాసాదు 

2_జవివేపో న్య కాళి లచే భావార్థ్రమును తెలుపుట, Indication 

నయా (సమా) (సర్వ of a passion, faa, అశ్లీకమ్ - సా EX 

క్రెత్వబ్దన త్వా భ్య్యాం క్రమ్ ॥8॥ ౨-కనుబొములు మొదలై న న యంగ 

చ్వేత్రి) స్వాడ్షక సాల్వ్ వ ములవేతను, Assumed bodily 4 posture, 

శ చళ్ళృజ్తార వీకదణా ₹్ర₹గ[ఇ, మనోవృ త్తి తి రూపమయిన సత్త (ము 

ద్భుత హాస్య భయా చేతను, Sincere emotion, arf గా. 
నకాః | భీభత్సరాద్రె ౦౮ | వుట్టింపయిడిన శ్రీయలకును స్వ్యదరోమాంచా 

(చరసాః) దులకును బళ్లు, Tokens, amt arg, 

శృజ్జారః - ఏరః - కరుణః-అదు తః-హోన్య;ః- 

భయానకః ॥వు! - భిభత్సమ్ - కాద్రమ్ ॥ప్న! 

రారనముల పేళ్లు, Tastes 01 sentiments, 

ta, శా నః, Devotion and resigna- 

tion, tifa. వాత్సల్య ః, Parental affec- 

tion, Idi 

నృజ్షారశ్ముచి రుజ్జ్వ శృజ్ఞ'ర :-ముచిః-ఉజ్జ §లః వు! 3 - శృం 

లః ౧౯ | గారరనము పేళ్లు, Love, 25. 

ఉత్సాహ వర్గనో పీఠ! ఉ తృాహవర్థనః-వీరః వు! ౨-వీరరనము 

ఛు, Heroism, ta, 
C౧ 

కారుణ్యం కరుగా ఘృ కారుణ్యమ్ |న॥ - క రుణా-న్ఫు ణా-క్భ్ళ పా- 

కైకా | కృపాదయా2_ను దయా- -అనుకవ్చూూ వీ! అను ర్శః ప్ర! ౭- 

కమ్నాస్యాదను క్రో కో కరుణరనము పేర్లు, Tenderndss, aur. 

హాస (=న్యణో) వాసః - హోనః ॥వ్ర॥ = హోన్యమ్ ॥న॥ ౩- 

హోసో హాస్యంచ హన రన రము చేళ్లు. Laughter, ered, 

భీభత్సం వికృతం భీభత్సమ్-వికృతమ్ |న॥ ౨-భిభత్సరనము 

( త్రీనీ దం ద్వయమ్) పేళ్లు, Disgust, Aura. 
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ఈ రెండు శబ్దములును ఫీభత్సరనహేతును 
లయిన మాంసాదులను జెహ్యన ప్రుడు॥ త్రి! 

విన్గయోా2౭._దు తమా విన్గుయః పు! - అద్భుతమ్ - ఆశ్చర్యమ్- 

శ్చర్యం చిత్ర మప్యథ చిత్రమ్ ర - అద్భుతరసము పేళ్లు, Surprise, 
థర వమ్॥! ౨౦౧| దా కాన. థర వమ్-దారుణమ్-భీషణమ్-భీప్పమ్- 

రుణం భీవణంభీప్మం ఫఘోరమ్-భీమమ్-భయానకమ్-భయయంకరమ్- 
'ఘేరంభీమం భయా | ప్రతిభయమ్॥ ౯ - భయానకరనము చేళ్లు, 
నకమ్ |! భయంకరం |Horror, wats. రౌద్రమ్ - ఉగమ్! ౨- 

ప్రలిభయం రౌద్రం రాదరనముపేళు, Anger, లక్షా, అద్నుత 
న్ YU య తూ (మమిోత్రిషు! శబ్బముమొద లీ పదునాలుగు శబ్బములును రన 

చతుర్లశ) హేతు వస్తువాచకము లై నపుడు | త్రి! 

దరిత్రాసౌ ఫీతిర్ళీ స్పా దరకాక్రానః |ఫు! - ఫీతిః-ఖీః 1సీ! - సాధ్య 
ధ్యనంభయమ్' నమ-భయమ్ 1న॥ (పా) భియా॥ ౬_ఛభయము 

పుళ్లు, Fear or terror, dd. 

(వికారో మాన భావః 1వు! ౧ - రనములం బుట్టిం చెడు 

సో) భావో. స్థాయిభావ వ్యభిచారిభావ సా శ్రి రక భావము 
లను మనోవి కారము పేళ్లు, Sentiment or 

passion, AT. 

నుభావో (భావబోధ అనుభావః ॥పఫ్ప్ర! ౧ - భావబోధకః=ఆభాొ 

క)! ౨౦౩|! వము నెట్గించెడి ముఖవికాసాదుల పేరు, 

Indication of sentiment, gaia. 

గరో(౭_ భిమానో2.. గ ర్యః-అభిమా నః-అహజ్క్కారః ఫు! 5- 

థా 

ATAATA. 

హజ్కారో అహాం కారము పేళ్లు, Pride, 7. [దర్బో 

2వ లేపోఒవష్టమ్భు శ్చిత్తా' ద్రేకః న్సయో 

మదః |] 

మాన (శి త్తనము మాన; | ఫపు!౧-చిత్తనమున్న తిః-నే నుత్కృ 
న్నలిః। | ముడడ నను చిత్తన్నత్యము పేరు, Arrogance, 

శ్ 
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అనాదరః పరిభవః అనాదర?ః - పఠిభవః - పరీభావః ॥!ఫు!-తిర 

పరీభావస్టిరస్కి )యా స్కి యా రీఖభా అవమాననా - అవజ్ఞా ॥వీ!- 
౨౦ ౫|రీణా౭_వమాన అవహేలనమ్ (పా) వహేలనమ్-అసూర్లణమ్ 
సా౭._వజా౭. వహేలన (పా) అసుర ఇక్ _ అసూతణమ్-అనుత మ్ 

మసూర్హ ణమ్! [నిక 1న! ౯ - తిరస్కారము పేళ్లు, Disrespect, 

రశ్బా ప్యఖ భావో న్య | frremrt. 
క్మా_రశ్చ పరా ol | § న 
వః! ] నాస్హాయం 5 [నికారః - అభిభావః - న్యక్కా_రః- పరా 

+ లో రి చ ' శ్ర పా విచా లజ్జా భవః ॥వు! ] అధిక పాఠము, 

మవాతమ్ ॥న॥!- హీః- త పా- 3 డా-లజా!! 
క ద న లో శ్రే బ్ర ల 
ని! ౫-సిగువేళ్ళు, వీడాళబము ఫుల్లింగమును 

౧ ౧౧ (౪౮ ద్ గం 
గలదు, Modesty or shame, #1. 

(సా) ౭ పత్ర పా౭. 

న్యత,) | ౨౦౫| 

అప త్ర, పా 1వ! ౧ - అన్యతః = పరులవలన 

వచ్చిన, సా= ఆ సిసేరు, Bashfulness, 

a 
మాని స్తితివ౭. షూనిఃతితిమో 1సీ! ౨-ఓద్బ పేళ్లు, Fంr- 

రన్వవివ ౧6212006 ఇగ. ws) Pp 
Cr 
రో 3 

అభిధ్యా వీ! ౧-(వరధనాపపహారణవివయ 

మెన) యభిలావ పేర, Coveting another’s 

property, #1. 

0 ల ధ్ అ ఆమ్ ని - ఈర్యా ని! ౨-పరునియొక్క_ 

యుత్క_గమునకు నోరగకుండుట ేళ్లు, 
పా ఎ ౧౧ 

Envy, కాంళ 

అమో ని రీరఠాం 
“వు 

౭_నూయాతు (దోపూ అసూయా !సీ! ౧-మంచిగుణములుగలిగి 

రోపో గుణేష్యువి)॥ యున్నను దోషము నారోవించుట వేరు, 
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చెర మ్ ॥న॥ - విరోధః-విచెి౦షః ॥వు! = వరం విరోధో| నైరమ్ 1న! విరోధః విద్య 8 |వు! 3 
విద్వెహో నరము పేళు, Enmity, షర, 

| — C౧ 

మన్యుశోకాతు శుక మన్యుజశోకః ॥ఫ్రు॥- శుక్ 1చా సీ! 5- 

(స్ర్రైయామ్)! శోకము పేళ్లు, Grief or sorrow, xi. 

పశ్చాత్తాపోఒ నుకా| పశ్చాత్తాప-అనుతాపః-విప్ర తీసారః వు! 

పశ్చ వి ప్రతీసార (ఇత్య 5 - పశ్చాత్తాపము. పేళ్లు, Repzntance, 
వ)! కోప క్ ధామర్థ వ 

రోవప్రతి ఘార్య్సు- క్రోప్రః - క్రొధః - అమర్గ :-రోపఃాప తిను; 

థా (స్త్రియా)! ప్ర! దట్ ॥మ్, సీ!-క్రుత్. ధ్, వీ! ౭-కోపము 

పేళ్లు, Rage, mtg, 

(శుచాతు చరితే) శీలమ్ ॥న॥ ౧-పవి త్రచరితము పేరు, 600d 
నీల మున్యాద శ్చ్త్తవ్యి్భ, conduct, ఇగిల. 

మః ౨౦౮|| ఉనా దః-చిత్తవిభ్రమః॥। ౨ - భూతా వేశా 
దులచేతం గలిగిన చి త్రబాం చ ల్య ము, 
Infatuation, fa ఇ aaqaar. 

= ము = ల ల్ రై మ్రైవమూ (నా) త్రీ డ్రామా ॥న్, పు వియతా ॥స॥-హోర్ల ము 
యతా హోర్షం ప్రేమ ప్రమ ॥న్ ,న॥-స్నే వాః 'వు॥ న్నే హ మువీళ్లు 

టర క క య న్నే హోం థ Affection or kindness, iq, 

దోహాదమ్; ఇచ్చా దోహదమ్ ॥న॥- ఇవా -కాస్టా-న్స్ఫృహో- 
అ వ tS ద మ. రా య ' 

కౌాడ్జ్స్స్భృ యా హాత్చ ఈ హా-తృట్ “మ -వాఖ్యా-లిప్పా ॥నీ॥-మనో 
జ్వాళ్ళా లిప్పామనో రథః- కామః-అభిలాపః-తర్ష ః వు! ౧౨ - 
రథ$ః॥! ౨౦౯; $ 3 | ] 
థః 3౦గ 1 కామో కొరిక పేళ్లు, Desire or longing, ఇంత. 

(సమహాన్) లాల, _ లాలసా ॥వృ॥ ౧ - అధికమైన కోరికేరు, 
సా (ద్యయోాః) | ఉవా Ardent desire, rea. 
థి (రా రృ-చచినా ఇది [వష (న్నా) ధర్మచిన్తా ఉపాధిః |పు!-ధర్శ చినా 1నీ! ౨-ధర్శచింత 

| వేళ్లు, Virtuous reflection, qf ‘wart, 



(పుం) సాథి (ర ఆధిః ఫు! ౧-మౌానసీవ్యధా =మనన్పంబం 
వీ . . 

ననవ్యధా, 1 ౨౧౦  ధమయిన వ్యథ పేరు, Mental pain; afflic- 

tion, Adieu. 

(స్యా) చ్చిన్తాన్నృతి. _ చినా నృతిః వీ! - ఆధ్యానమ్ ॥న॥ 3- 

రాధ్యాన చింతించుట పేళ్లు, Recollection, లాగ్, 

ముత్క_జ్ఞోత్క_లిశే| ఉత్కభా - ఉత్కలికా 1సీ! ౨- ఇస్టవస్తు 
(నమే)! _ ప్రాక్తియందలి కాలవిళంబము నోర్వంజాలక 

తహతహవడుట పేళ్లు, Anxiety; uneasi- 

“(యక Ta. 

ఉత్సాహోే వ్యవ ఉత్పాహః - వ్యవసాయః (పా) అధ్యవ 

సాయ (స్ప్యాత్ ) |సౌయః పు! ౨-మహాకార్యవిషయికమయిన 
యు దో గము పే ళు Perseverance ; 

ardour, Td. 

(న) వీర్య (మతి ఏర్యమ్ 1న! ౧ - అతిశ క్తి భాక్ = మిక్కిలి 

శక్తిభాక్ 1 _ ౨౧౧! దృఢమయిన, నః = ఆ యుక్సాహము "పీరు 

Fortitude, ¥aat. 

కవటో (ఒ(స్పీ) కపటః ॥ష్న॥ - వ్యాజః - దమ్భుః - ఉపథిః 

వ్యా జద మోపథయ | ॥ఫ్రు॥-ఛద ॥న్ |-కైతవమ్ ॥ న!-కునృతిః-నికృతి:ః 

శ్చద్భశై_తవే | |సీ|! శాఠ్యమ్ 1న॥ ౯-కపటము పేస్టు, . కపట 

ఇ 
పూ ఏరా దీ: 

తెలిసి యొకటి సేయుట, Deceit or fraud, 

ణా, 

ప్రమాదో 2ఒనవధా వ్రమాదః ఫు! - అనవభాన తా వీ! = 

నతా॥ ౨౧౨| ఎచ్చరికతప్పుట వేళ్లు Ina "ఆటలా 

carelessness, «araqatdt. 

కౌతూహలం కౌతు| శ్రాశ్రుహలమ్-కాతుకమ్-కుతు “న్- కుతూ+ 

కంచ కుతుకంచ కు|వాలకమ్ ॥న॥ ౪ - అపూర్వవ స్త; నుగోరుటి, 

తూవ లమ్!( (స్త్రీణాం) Eagerness, #1qge. 
గ 

ల్ 
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విలాస బిబ్బోక విభ్ర విలానః-బిబ్బాక $-చిథ్రమః ఫు! - లలితమ్ 

మా లలితం తథా ॥న॥-హీలాలీలా ॥నసీ॥ ఇతి = ఇవి మొదై న, 

౧౧౩| హేలాలీలే|అమో = ఈ, హాోవాః = అనుభావములు, 

(త్యమిోహోవాః.. క్రి క్రి స్రీ ణామ్= స్రీ లయొక్క, శృజ్ఞార భానజాః = 

యాళ్ళ జార భావ శృంగార ఫెవమువలనఈ బు న, శ్రీయాఃి = 

థి (es & 

జా! చేష్టలు, ఇతిఅన్నందున విచ్చి శ్రి నిక్రిలికం చితాదు 

లుంగలవు, 02111206 or blanadishment, 

గంగా. 
దవ ఆళి పరీహో ద్రవ ళిః-పరీహాసః |వు!! క్రీడా - లీలా! 
ల్లీ 

9 |=న ny? న్, న॥! ౬-,౫ె ,ఫురుముల పరిహాసము సాః క్రీడా లీలాచ నర్మ సీ సర (స్ర్రీఫు షు 

చ|! . ౨౧౮ పేళ్లు, Sport or amusement, vara. 

'వ్యాజో౭.పదేకో వ్యాజః - అసచదేశః ఫు | లత్యుమ్ (పా) 

లమ్యంచ లశుమ్ ॥న॥ 5-వ్యాజము వేళ్లు, వ్యాజమనంగా 

_ స్వార్ద మొకటి యుద్దేశించినట్లు తెలివి యొకటి 
ల, థి ద గం 

సేయుట, Pretext, xara. 

శ్రణాఖేలా చకుర్ణనమ్ | శ్రీడా - ఖేలా 1సీ! - కుర్టనమ్ (పా) కూ 
నమ్ ॥న॥ ౨ - కందుకాది క్రీడ , Aplayor 

య game కెలా 

మఘువోే జడ ఇ ర్ ఒన్న 0 o I< ఎల మై నుర్మొనిదాను న్సే సద | ఘర్న్మఃనిదాఘః-న్వేదః |ఫు! ౩ - మట 

పేళ్లు, Perspiration, sweat, ళా. 

(స్యా) త్ప)ళయోా 
(న Soo 

అవహి నా (2_2,కార వ్ల 

సక్తి) 

వ్ర శయ: వు! ౧ - హన్రాదుల చేత "దేవా 

చేష్టలు మానియుండుట చేప, ఇటే సొమ్ము 

సిలుట, Fainting, gah, 

అవహిశ్రా ॥సీ! (ప) అవపీ త్లమ్ 1న! ౧- 
అనురాగాదులచేత. బుట్టు రోమాంబాదిశ రీర 

౯... వికారములను లజ్ఞాదుల చేత గప్పుట పేరు, 

Dissiimulation, Gaia x1 eamra సల. 



న nnn nD 
(నమా) సంచెన సం వేగః-సంభ్రమః ఫు! ౨-హార్రాదులచేత 

నంభ్రవకా! కర్ణములయందు త్వర, 'HUurry, haste, 
mez. 

(సా) డాచ్చురితకం| ఆచ్చురితకమ్ ॥న॥ ౧-సోత్సా)నః, హోనః 
(హాన స్పోక్సా)న) స్యాత్ = ఎ త్తిపొడుచుటతోం గూడిన నవ్వు 

| పేద, A horse-laugh, ema వళ. 

(స్పమన్లాక్ )స్మితమ్! స్శితమ్ 1న! ౧ - ఇంచుకంతనవ్వు పేరు, 
A smile, gerd. 

(మధ్యమ స్పా $) ద్వి పఏపహాసితమ్ ॥న॥ ౧-ఇ౦చుకంతనవ్వునకును 

హాసితం గొప్పన వరనకును మధ్యమ మైన పరిపాటినవ్వు 

చేరు, A laugh, తలి, 

రోమాజ్యో రో రోమాజ్యాః !వు! రోమహర్ష ణమ్ ॥న॥ 
మ హర్ష ణమ్! ౨ - రోమములు గగుదపొడుచుట ఛేళ్లు, 

Horripilation, లాగా, 

తం రుదితం క్రుష్ట్రం శృన్దితను-రుదితమ్- క్రుష్టమ్ Iన॥ ౩-రోద 

నము పేళ్లు, Weeping, ta, 

కని 
UD 

(జృమృాస్తుం క్రి షు) దృమ్భః-బృమ్భృాణమ్ న ౨-అవులించుట 

జృమృణమ! ౨౧ ౯ పేళ్లు, Gaping, yawning, శనగ, 

విప్రలమ్మో వినం విప్రలమృః - వినంవాదః (వు! ౨ - విపరీత 

వాదో ముగా బలుకుట వేళ్లు, Deceiving by a 

false affirmation. 

రీజణంసలనం (నమే) || _ రిజ్ఞణమ్ (పా) రిజణమ్-స్సలనమ్ ॥న॥ ౨- 
ఖై మ్ధా షు న్స్ ఠి 

జాజుటకుంగాని న్వధర్శము విడుచుటకులాని' 

పేళ్లు Tumbling; deviating from duty, 
రి ఇష గి గం 
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(స్యా) న్నిద్రాశయ।| నిదా 1సీ1[-శయనమ్ !న[-స్వాపః-న్వప్న ?- 

నం స్య్వాప స్ప్వవ్నస్పం జ్య చేశ; వు! ౫-ని ద వేళ్లు, Sleep, fax, 
"వేళ (ఇత్యవి)॥ ౨౧౮| 

జి మ ం § _ 

తనీ) ,” పమిోలా| శేస్టి (పా) తేనా) - ప్రమోలా ॥౫॥ ౨ 
భ్రకటిద గ/కటిరూ 9 కునికిపాటు పేళ్లు, పర mut, 

కటి (శ్రైయామ్)' 8 -కుటిః ॥వీ॥,3 - బొవు (టై 4, భ్రకుటొభ్రుకుటిః -బ్రుకుటిః ॥ీ 
డిపేళ్లు, A frown, ఇ. | 

అదృష్టీ (స్స్యాద _ అదృష్టిః ॥సీ॥ ౧-అసౌమ్మ్యే =(రోవము వేత) 
సౌమ్మే౭_ప్టీ) సౌమ్యముగాని, అక్ష = దృష్టీ వేరు, A 100k 

బా of displeasure, wi ఇగ్గా, 

కృతీ (నమే నంసిద్ధిః - ప్రకృతిః 1సీ! -న్వరూషమ్ ॥న॥- 

1౨౧౯! స్వరూపంచ | న్వభ"వః - నిసర్లః 1వు! ౫ - స్వభానము పేళ్లు, 
స్వభా వళ్చ నినర్గశ్చా The natural state; disposition, అగా. 

ధ వేవధుః। క వ్చూ2 వేపథుః - కవ్చ్పుః !!ప్ర్ర॥ ౨ - వడశువేళ్లు, 

థధతణ ఉద్ద్యూ . వుహాూ | తీ tremour, జ్య, 

ఉదవ ఉత్సవః 1 ౨౨౦|| తేణః - ఉద్దర్గ 8 - మహః-ఉద్దవః-ఉత్సవః 
? ఫు! ౫ - - ఉత్సవము పేళ్లు, A festival cele- 

_ ఇతి నాట్యవర్లః, , | bration, ante. 
__ |నాట్యముతో(జేరినపదనమూహము ముగిసెను, 

అధోభువనమ్-పాతాలమ్-బలినద న్ | - 
అధోభువన పాతాల రసాతలమ్ ॥న॥ - నాగలోక; ॥పఫ్రు॥ ౫-పాతా 

బలిసద్భర సాతలవ్।నా భవము" వేళ్లు, The infernal region ; the 

లోకో nether world, qrar®. 

''థ. కుహరం సువ, కుహరమ్ - సుషీరమ్ - వివరమ్ - బిలమ్- 
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దా ల కం ం (దీ ఛిద్రంనిర్యథ నం రో శ్వభ్రమ్ |! న॥-వ పొ-సువ్.; 1న! ౧౧ రంధ్రము 

కంరన్ధ/ం శ్వభ్రాం వ వేళ్లు, A hole or vacuity; a ravine, 

పా సుషిః। గరావచా|స్రాజ, 

(భువిశ్వళే)) | గ ర్హః (ప) గరా ॥సీ॥ - అవటః ॥ప్ర్ర॥ ౨- 

భువి = భూమియందుండు, శశ = బొక్క పేళ్లు, 

. A hole, in the ground, గొల, 

(నరనే)) నువిరం| _ నువిరమ్॥ ౧-రం ధ్ర ముతోంగూడిన వస్తువు 
(త్రము)! ౨౨౨ || వాచకవుయినపుడు త్రిలింగము, Having 

holes. 

ం వాని శ్రా g I | డా జ్య ఎకి అన కార్ (ఒ౬ఒ(స్ర్ర అన్ధకారః వ్న[-ధ్యా _న్లమ్ తమి న మ్-తిమి 

యాం ధ్యానం తమి రమ్-తమః ॥న్, న॥ ౫-చీకటి పేళ్లు, - Dark- 

న్యం తిమిరం తమః! [ness gloom, #4. 

(ధ్యా న్తేగాభే) = ఒన్ల అన్ధరనున నమ్!న! ౧ -గాడే ధ్యా స్తే =గార్గూం 

కవనం °|ధ కార చేరు, Intense darkiiess, 

ఇగ a / 

(కీ జే)=వతమసం | అవతమనమ్ ॥న! ౧-( కేధ్యా వే -టీణ 
| మయిన చీకటి పేద, Inperfect darkness, 

emt At. 

(తమః ౨౨8 |వివ్య) సంతమనమ్ ॥న॥ ౧ = విష్వక్ భ్వా శ్రే = 

క న్రమమ్ అంతట వ్యాపించిన, తమః = చీశటిసేరు, 

Universal darkness, ads #atr. 

ఇతి పాతాలవర్షః, పాతాలముతోం. జేరిన పదనమూహము 
ముగిసెను.. 

'నాగాః కాన వేయా నాగాః-కా ద వేయాః ఫు, బ! ౨-పడగ 

లును తోంకలును గలిగి మనుష్యా కారము 
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wv "క లెన క ద్రూఫుత్రులయిన నాగుంబౌముల 

(_స్పదీశ్వర ౪ శేపో2 | శ్రీవ - అన న్వః పు! ౨ - తదీశ(రః = ఆ 

నన్ నాగుణాములకు రాజయిన యాదిశేషుని 
వేళ్లు, sla, 

వాసుకిస్తు నర్పరా వాసుకి ః-నర్పరాజః వు! ౨- వాసుకి పేళ్లు, 

జో౭_థకోననః।|తిలిత్స  ఇ్రళ. ౯ 

(స్పా) గోననః - తిలీత్సః వు! ౨ - కొండచిలువ 

“పేళ్లు, 
౧౧ 

దజగ లే శయుర్యా అజగరః-కయుః-వాహాన:ః !ఫు! 5-పెనుం 

పాస (ఇత్యుభా)। చాములు పేళ్లు, B02 Constrictor, xINt. 

అలగర్జోజల వ్యాల అలగర్షః (పా) అళిగర్షః - అజగర్షః - జల 
© వ్యాలః వు! ౨ - నీరుకట్టుపాము పేళ్లు, 

(స్పృహా) "రాజీలడుణు © 

G |A water-snake, ఇళ TT. 
భౌ॥ > 2A 

రాజిలః-డుక్టుభః పు! ౨ - ్రరుదలశి ఖండి 

చేళ్ళు Amphisdaena, ఇ frarat Iu. 

మాలుభానో మా వమూలుధానః - మాతులాహిః |॥పఫ్ర॥ ౨ - 

తులాహి ఉమె 2) త్తలోని ముజ్బు బాము పేళ్లు, అది 

ఖ ట్యాంగాకార మై దీర చేవాలాంగాలమై 

చతుష్పాత్తు నై యుండును, 

ర్నిర్ముక్న ముక నిద్ముకృః - ము_కృక బుక ః |ఫ్రు॥! ౨-కుబు 

కష్బుకః। నమువిడ్చినపాము, A snake that has 

cast his slough, «aw win 7d. 

నర్చః పృ దాకు ర్భుజ నర్పః-ప్ప దాకుః- భుజగ -భుజజ్జః - అహీ 

6 94, లర _ “= అధ 0 a 

గోభుజజి ఒహిర్భుజబ్ల భుజబ్దమః - అశీవిహః - విపధరః-చ U న్ | 
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వముః| అశ ఫీనిప్లో విషధర వ్యాలః ఆ సరీన్ఫపః లా కల్ణలి 15 1-గూయ "పాత్: 

చ్చ క్రీవ్యాలన్సరీన సః! 1ద్! చముశ్ళ) వాః ॥స్ [కా కోదర:-ఫణీ న్ ॥- 

కలీ గాఢపా చ్చము, దర్వీకరః - దిర్ధపృష్టః-దన్షళూక -బిలేకయః - 

వ సేవా? 3 కాక్రోదర ప ఉర గ౭-పన్న గఃాభోగీ న్ | - జిహ్మగః-పవనా 

శస్వేకలో దీర్గ క్సషృష్టో శనః !ఫు! ౨-సామాన్యముగా పాముల పేళ్లు, 

దన్దళూకో విశేశయః A snake or serpent, ad. 

ఉరగః ఫన గ గోభోేగీ 

జిహ్యగః “పవదాశన [ లేలిహోనః - ద్విరననః - వ్యాళః “కమ్మ 

[ లేలిహోనో ద్విరసనో  నసః-వారిః |ఫు! ) అధికపాఠము.. ... . 

వ్యాళః కుమ్మి నసో 

హరిః! | - 

(త్రిప్వా) సూయం| ఆహేయమ్ | త్ర! ౧- పొముయొక్క_ 

విషాస్థ్యాది) విషము అస్థి చర వన "మొదలయినవాని సే బరు 

Belonging to a snake, gq ¥ fam, ఇష, 

six fea. 

| సృటాయాం తు న్ఫటా మీ ప్ప! అ - పడగ వేళ్ళు The 

ఫణా (ద్యయోః,| expanded hood of a serpent, రా. 

(సమౌ)కఖ్బుక నిర కౌ క ఇసుక ః లా నిర్మాకః 1వ! 9 — కుబుసము 

వేళ్ళు, Slough, జాలా. 

_శ్వేడస్తు గరలం శ్వేడః (పా) వ్వ్వేః వు!-గరలట్ న! 

వివమ్॥! ౨౨౨౯! (ఫుంసి విషమ్ ప్న్న వు - సామాన్యముగా విషము 

కీ శీ చ) కాకోల కాల | పేళ్లు, Venom, fa, 

కూట హాలాహలాః | కాకోలః - -కొలకూటః - హలాహాలః- (ప్ర 

సౌరాస్రకే జ్జ శె వై కే పహంలాహాలః-హోాలహాలః -హలహాలః-సౌరా వ 
&y 

యాట బ్రహ్మావుత్రిః "స్తదీ రః శౌ క్ల శేయః-బ్రవా పుత్రా ప్రదీపనః = దార 

పనః॥ "బౌరదో ష్స్ దః-వత్పనాభః 13! అమో నవ= ఈ తొమ్మిది, 

''(శ్చవిప భి ఇదా | వివభేదా;ః = విషభేదముల పేళ్లు, Nine sorts 

నషా నవ of. fixed poison, తక్షణ... (౨... 
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విష వై ద్యో జూబులీకో వివ్నవెద్య:ః-జాబ్లులిక 8 ఫు! ౨- విషమును 

దించు వైద్యుని పేళ్లు Conjurer using 

charms against poison, TEE. 

లగావ్యాహీతు 5 వాక = వ్యాలగ్రహ్యాహీతు వ్యాల గ్రాహ ॥న్॥ (పా) వ్యాళ గాహః 

వ. ౨౨౧! అహితుణ్లికః ॥!ఫు! ౨ - పాములవాండు, 
యి 

A snake-catcher, ఇఖర్గా, 

ఇతి భోగివక్షః। నర్చముతోం చేరిన వదనమూహాము ముగసెను, 

(స్యా)న్నారకస్తునర , _ నారకః-నరకః-నిరయః !వు!-దుర్లతిః 1సీ॥ 
కో నిరయో దుగ్షతిః ౮ - సామాన్యముగా నరకమువేళ్లు, Hell; 

((స్ర్రేయామ్) the. infernal regions, Ax. 

(తచ్చేడా) స్పపనావీచి| తవపనః-అవీచిః-మహారారవః - కారవః - 

ముహారారవ రార | నహ్హాతః (పా) నంహారః ఫు! కాలసూత్రమ్ 

వా! నజాతః కాల|lనl ౬ - ఇ తల్య్యాద్యాః = రవీ మొదలయినవి, 

సూత్రం (చేత్యాజ్యా) త ద్భేదాః = ఆ నరకశేదముల పేళ్లు, Various 

hells, fafa ఇం. 
(స్పత్వాస్తు) నార నారకాః-వ్రే తాః (పా) పళలేతా; ఫు! బ| 

౨-స తాః = నరక మునందుండు ప్రాణుల పేళ్లు, 

Departed souls in hell, xa. 

నె తరణి (సీన్గుః) వైతరణీ వీ! ౧ - సిన్టుః = నరకమునందలి 

= నదిపేరు, The river of hell, atx x ఇల. 

“కా! వేతా 

స్యాదలక్షీస్త స్తు నిర్భతిః॥ అలడీ. ్రనిరృతిః వీ! ౨-అభాగ్యము వేళ్లు, 
|Misfortune, or misery, gal. 

విష్టిరాజూః | విష్టః-అజూ।ః ॥వీ॥ ౨-వెట్టిశే పేళ్లు, నరకము 

నందు ద్రాయుట 'సేళ్లని కొందటందుకు, 
కారణా(తు) యాతనా కారణో-యాతనా-లీ వ్ర వేదనా సీ! 3- 
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తీవ్ర వేదనా | అతిశయమయిన వేదన పేళ్లు, AEOny, 

excessive pain, axa. 

రీ శాభూధా వ్యధా పీడా-చాధా-వ్యథా 1నీ!!..దుఃఖమ్-ఆమన 

దుఃఖ మామనన్యం నమ్ (పా) ఆమనన్యమ్- ప సూతిజమ్-క స్టమ్- 

ప్రసూతిజమ్ (స్యా) కృచ్చ )కు-ఆభీలమ్ ॥న॥ ౯-సామాన్యముగా 

త్క_ష్టం కచ్చ /మాభీ దుఃఖము పేళ్లు, ఈ శ బ్రములలో ఏది విశేవ్య 
3 లం (త్రి ప్వేపాంభే భద్య నిన్ను మను చున్న దో “యది త్రిలింగములు 

గామియల్)। “లది, Pain, ET. 

ఇతి నరకవర్షః, | నరకముతోం కేరినపదసమూాహాము ముగిసెను, 

సము ద్రొఒబ్టిరకూ నముద్రః-అప్టః-అకూపార ః - పారావార కా 

పారః పారావార స్సరి సరిత్సతిః-ఉదన్యాన్ ॥త్ ॥ - ఉదధిః-సిన్ధుః-పర 

త్ప్ః। ఉదన్వా నుదధి స్వాన్ ॥త | సాగరః - అర్హ వః - రత్నాకరః- 

సిను న రస్వాన్ సాగ నభా “౧ 
రోడి_ర్లవః! రత్నాక 

రోజలనిధి ర్యాదఃపతి 

రపాంపతి.! ౨౨౬! క జ 
రం ర a న్ జ = (తస్యప్రభేదా) శ్రీ శన్నీరోదః-లవణోదః॥ రధాలు ప 

రోదో లవణోద నథా వతరమయిన, దధ్యుదః-ఘృ ద.-ఇమయూద$ః-- 

అనీ! | " సురోదః - సా పాద; - ఈ ఏడును తన్య = ఆ 
పే) స్వ 

నము ద్రముయొక్క_, ప్రభేదాః = భదములు, 

జలనిధి: - యాదఃవటిః-అపాంపతిః !ఫు! ౧౫ - 

సముద్రుని పేళ్లు, The sea of ocean, x. 

ఆపః ((స్ర్రభూమ్ని) ఆపః !ప్,వీ,బ!-వాః 15|1-వారి-నరీలమ్- 

వా ర్యారి. నలిలం కవు కమలమ్-జలమ్-పయః |॥స్ | - కీలాలమ్-అమృ 

లంజలమీ॥ సయఃకీలాల | తమ్-జీవనన్-భు వనమ్-వనమ్-కబన్షమ్ - ఉద 
మమృతం జీవనం భువ | కమ్-పాధ ః|స్ స్ ॥-ఫ్రుష్క_ర మ్-సర్భతోోము ఖమ్- 

నం వనమ్! కబన్బ ము అమ్మః ॥స్ ॥-అర్థ  ॥స్ ॥-తోయమ్-పానీయమ్- 

'దకం పాథః పుష్కరం | నీరమ్-టీరమ్-అమ్బు - శమృ్బరమ్ (పా) సంవ 
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నర్వతోముఖమ్! అ అ రమ్ - మేఘఫపువ్చమ్ ॥న॥ - భునరసమ్ ॥ప్న॥ 
మర్ల ర సోయ పానీ ౨౭ -ఉదకము పేళ్లు, 

నిర క్ల రామ్బుక [కృషీ వీటమ్ !న। కాణ్ణమ్ ప్న జీవసీయమ్- 
మ్య పరము! [ కృవీటం కా కుథమ్-ఏవహమ్ న! ] తదికపాఠము, Water, 

జ్ఞ (మస్రీ స్యా) బన ఇ. 
సయంకోశంవిదం | 

మేసువుపస్పం ఘనరనం ‘ 

(త్రిష ద్వే) అప్యమ అప్యమ్- -అమ్మయమ్ | త్రి! ౨-జలనవి కారము 
మ్మయమ్ ౨ికడా॥| పేళ్ళు Watery or consisting of water, 

Supp 

భజ్జ_స్తర జ్ఞజార్మి (ర్వా భజ్జకతరజః 1వు! ఊర్చిః-వీచిః ప్ప! క- 

కరుళ్ల చేళ్ళు, A wave, wt, 

రథోర్భిష। మహ, ఉల్లోలః - కల్లోలః ॥ప్ర॥ ౨ - నువాత్సు - 
త్వూల్లోలకల్లోలా |ఊకిషు = గొప్పకథుళ్ల పేళ్లు. A 51౯8౭0 
_ bellow, yr wet. 

(స్యా) దావర్వో (ఇమ ఆవ _ర్హః !వు! ౧-అమృ సామ్ = ఉదకముల 
సాం బ్రమః )! ౨౪౦! యొక్క, . భృమః = సుడిపేరు, A ౪111-0001 

aa. 

_పృషన్తి ని బిన్లువ్భ పతా; పృష్న స్త్ ని ॥త్, న, బ|-పినుః ాప్పపతః వు! 

(ఫుమాంసో) విఫ్టు)మ క విఫ్రువ 8 !మ్, స్కీ బ! ర-  జలబిందువుల వేళ్లు, 

| A drop of water, క్షా, 

(త్రయ చర్చాణి.. చక్చాణి (పా) వక్తాణి 1న॥ - వుటథేడాః 
పుటభేడా (సు) ॥ఫ్రు॥ ఆ-నదీవ క్రముకే వీపు, సీళ్లూరివచ్చు బుగ్గ 

చేరును, గీ యకం course, or a reach 

of the river, Wa. 

ర్భ )మాశ్చజలనిర్ల భ్రమాః క-జలనిర్ల మాః పు! . ౨-సీళ్లుపాజు 

మాః॥। ౨రీర॥ టకులో గట్టిన తూము 'మొదలయినవాని వేళ్లు - 
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చ క్రాదులు నాలుగును జలమారము పేళని 
౧ యై 

కొందజందురు, A drain 01 pipe, ata, 
| 

కుూలంరోధశ్వ్స తీరం కూూలమ్ - రోథ; న్! - తీరమ్ - (ప్రతీరమ్ 
న వ్రతీర ౦చతటం !న!-తటమ్ | త్రి! గ-దరి పేళ్లు A 31016 or 
త్రిషు)! bank, గాగ. 

పారాహిశే (పరా! ఫారమ్ - అవారమ్ ॥న॥ ౨ - పరార్యాచీ 
ర్వాచీ తీరే తీకే = వరునగా సీవలి యావలి దరుల పేళ్లు, 

The opposite, and the near bank, 
a mr gat fear. 

పాత్రం (తదన్తరమ్॥ పాత్రం న! ౧-ఆ రెండుదఠరడలనడుము పేరు, 

The channel, basin, ఇం. 

పో (2. స్ర్రీయామ।  డ్వీవః ॥ష్న॥-అ న్లకీపమ్ !న! ౧-అ చన్లర్యా 
న్హరీపం (యద_న్తర్వారి | కిణః = నీళ్ల నడుమ, య _త్తటమ్ = వదిబ్బకలదో 

౩_న్ఫటమ్) | చాని'పేళ్లు, An Island, క్ట 
cయ౧ 

త్రాయోకర్టికం త)త్సు|  స్ర్రలినమ్ ॥న॥ ౧-సీశ్లెండి కనిపించు తిన్నె 
)నం చేవ, An islet formed by alluvium, 

ఇల ౭7. 
సెకతం సిక తామ సె కతమ్ - సికతామయమ్ ॥న॥ ౨-౩సుక 

రుమ్! ౨౮౩ | నిషద్వ దిన్నెల చేళ్లు, A 5206 bank, fier az. 
'న్ముజమ్బాలః పజ్యో 
= (స్రై) ఫౌదకర్షమా। నిపద్యర ః-జమ్నాలః ఫు! - పజ్క_9 1వ్న॥- 

| శాదః-కర్షేమః ఫు! ౫- అడుసుశవేళ్లు, Mud 

or mire, xa. 

రీిబాహో; 

జలోచ్చా ్టసాః - పరీవాహోః ఫు, బl| ౨ 

అలుంగుల పేళ్లు Inundation, channel 

for carrying off an excess of water, 

TAIT TH ఇంక TN rer are. 
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కూపకా (న్తువిదార ' కూపకాః-విదారకాః ॥వు! ౨-చెలవులు, 
—O0O 

"కాః| ౨౮౮! పిల్ల నూతులు మొదలై నవి, A temporary 

well, gar 

గి _ = నావ్యం (త్రిలిజ్ఞం నావ్యమ్ 1 ప్రి! ౧-నాశాశ్యే ఓడ చేత 
నాతాశ్య) దాంటందచగిన నద్యాదుల సరు, Navigable 

rivers, Aa & qT ఇగ qa ఇజం. 

((స్ర్రీయాం) నె నౌః-జెః=-తరణితరిః (పా) తర్పీ సీ! ౩- 

సరణి న్వరిః। ఓడ వేళ్లు, A boat, ar, 

ఉడుపంతు పవ కోలః ఉడువమ్ ! న॥!-వ వ।-ఫోల; ఫు! 3- తెప్ప 
c౧ "ఇనా. 

పేళ్లు A raft or float, gin. Cc 

స్రోతో (ఒమ్బునగ స్రోతః న్, స! ౧-న్వత 8 =తనంతట పాటు 

ఉం స్వతః)! ౨ రీ! చున్న, అమ్బునరణమ్ =జల ప్ర వాహము చేరు, 

న. A natural steam, ఇలా datz. 

ఆతర _స్పరపణ్యం| ఆతరః ॥ప్రు॥ - తరపణ్యమ్ 1న! ౨- ఓడ 
(స్యాత్ ) |నడువువానికిచ్చు కూలిశేళ్గు, Fare or 

| freight, sax. 
ద్రోణీ కాపా మ్సు ద్ఫ్ే, కాస్థామ్బు వాహినీ వీ! ౨ - దోనె 

వాహీసీ | | వేళ్ళు, Anoval basin, భళా, 
సాంయా త్రిక ః పోత్ర సాంయా త్రిక ః - వోతనణిక్ ॥జ్ వు! ౨- 

వణిక్ ఓడ బేరగానిపేళ్లు, A ౪0928108 merchant, 

araq-arat. 

_ కర్షథార(స్తు) నావి, _ కర్ల ధారః - నావికః 1ఫు! ౨ - ఓీడనడప్ప 
క! ౨ 'ర౬॥ వాని పేళ్లు, The pilot or helmsman, 

arfa. 
నియామ కొ; పోత నియామశకాః-పోత వాహ; ॥ఫ్రు!బ! ౨-ఓడ 

బాహోః _న్తంభముపై నుండి యుపాయము చెప్పువారి 
పేళ్లు, The steersman, atfax, 
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కళాపకో గుణవృతు | కరాపక'ః _సణవృతుకః వ్రు! ౨-ఓడమోాద 

కః! శు క్కె_ముగట్టు స్తంభము పేళ్లు, The mast, 

aeate. 

నా కాదణ్ణః కేపణి| _ నౌకాదణ్జః 1ఫు![-మేపణీ ॥సీ! ౨-ఓడనడపు 

(స్యా) దరితం కేని నడ వేళ్లు, The 027, ౫m. అరిత్రమ్ 
పాతకః। ౨౦ ౭||॥న! - శేనిపాతకః !వు! ౨- ఓడనడువు తెడ్డు 

పేళ్లు, The rudder, helm, aq. 

అభి)ః( శ్రీ) కాస్థ అభ్చిః 1సీ!-కాస్ట్రకుద్రాల:ః ప్ర! ౨-లనణా 

కుద్దాలః ' దులు త్రన్వ వ మ్యానిగుద్దలిశే పేళ్లు, ల scraper, 

| — lorshovel, శ. 

సేకపాశ్రంతు చీచ|  సేకపా తన్ - సేచనమ్ న! ౨- ఓడలో? 

నమ్ | పొచ్చిన నీళ్లను వెడలంజబ్లు పాత్రము పేళ్లు, 

A Bucket, qreat. 

యావపాత్రంతు పో యానపాత్రమ్ న! - పోతః ॥వు! తాఓడ 

త్రో వీళ్లు A ship, <td, 
C౧ 

(ఒస్థీభ వేత్రిమ) స సము ద్రియమ్ | త్రి! ౧ - అబ్టిభ వే = సము 

ము ద్రియమి॥ ౨౮౮| | ద్రమునందు బుట్టిన న స్తువుపేరు, Marine, 

ఇల. 

(క్షీ ఛే)2_ర్భనావం' అర్లనావమ్ | స! ౧ - నావః=ఓ డయొక్క, 

(నావో౭) అన్ధే=సగము'ేరు, A boat’s half, aq ఇ 

ఖ్ ఫా. 

(ఒకీతనాశే) =| అతిను 1కి! ౧ - ఓడను దాంటినవ స్తువు 
న షు! చేరు, Landed from a boat, Ha & 

(బ్ర హ్వాగాధాత్ 5) war క. 

ప్రనన్నశ బ్దము ముదలు అగాధశ బ్బపర్యం 

తము, నన్నియు త్రీలింగక ములు, 
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ప్రనన్నోఒచ్చః సన్నఃఅచ్చః! ౨_నిర్భలవ స్తువు పేళ్లు, 

Transparent, clear, షల, 

కలుపో౭_నచ్చఆవిలః॥ క లుపః-అనచ్చః-ఆవిలః। 3-కలలగిన దాని 

పేళ్లు TUrbid, muddy, Acer, 

నిమ్నం గభీరం గ నిన్నుమ్-గభీరమ్-గమ్మిర మ్! 9 - లో 

మోర తె నదాని పేళ్లు, Deep, Mr, 

ముత్తానం తద్వ ఉత్తానమ్! ౧-లోంతు శాని దొని పేరు, 

పర్య యే | అగాధ మ Shallow, ళం 

తలన్న్సశ్చే | అగాధమ-అత లస్సర్శ ॥ ౨ - మిక్కిలి లో. 

తన దడానిపేళు, Very deep, unfatho- 
pn ౧౧ 

2016 yz, 

శ వర్తేదాశథీవరా! 5వ ర్రక-దాశ ః (పా) దాసః-ధీవరః |వు!! 

౨౫౦! 3_ముత్ర గములం బక్టు జాలరివాని బీళ్ళు 
౧౫ లు య 

A fisherman, aga. 

ఆనాయః(స్రుంసి)జాలం| ఆసాయః !వు!-జాలమ్ ॥న॥ ౨-వల పేళ్లు, 

A net, 31. 

(స్యాత్ Jశణనూత్ర, _శణసూత్రమ్ (పా) సణసూశ్రమ్ - పవిత్ర 

పవిత కమ్॥ కమ్ ॥న॥ ౨-వల తాటిపేళు, The rope of 
కా ఈ ౧౧ 

a net, HIS ml Ted. 

మత్సా్యాధానీ కు మత్సా్యాధాసీ-కు వేణి వీ! ౨-చేంపలబుట్ట 

"వేణీ (స్యాత్ ) పేళ్లు A fiIsh-basket, meat ఇ amd, 

బడిశం మత్స కబన్ధ| _బడిశేమ-మత్స్యబన్ధనమ్ (పా) మత్స్య వెధ 
నమ్! ౨౫౧| పృథురో నమ్ ॥న॥ ౨- గాలము పేళ్లు, A fish-hook, 

మా రహో మతో aga Gan ఇ ఇళ, 

మోనో వై సారిణో౭| _ పృథురోమూ ॥న్॥ రుపః - వమత్ప్వః - 

జ్ఞజః | విసార ళ్శకులీ మోనః--వై సారిణః-అజ్ఞజః-విసార ః-శకులీ న్ | 



క న 

వు! ౮ - సామాన్యముగా మత్స రముల పేళ్లు, 

ఆ 9 

A fish, aaaf. 
(చాథ) గణ్జక శ్ళకు గణక =-శకులార' ర్ ఫు || 9 - - చేంపవీల్లల 

లార్భృక | ౨౫|| పేళ్లు, జెల్ల పేళ్లని కొొందటు, Sparus emar- 

ginatus, శాల! క ఇష్టా, 
దంష్ట్ర )ః పారీన సహ్మస్తదంష్ట్ర )ః - - పారీనః ఫు! ౨ - వేయి 

పొజల మీను, కొల, A sheat fish, Silu.- 

rus pelorius, ఇక! శాల. 
ఉలూాపీశిశుక (నృమా) | ఉలూపీ ॥న్॥-శిశుకః 1వ! ౨-శిశువువ లె 

చపలమయిన యులనమిోను పేళ్లు, A por- 
poise, gia. 

నడమిోన శ్చిలిచిమః నడమోానః-చిలిచిమః ॥ప్ర॥ ౨- క్రాలు గ్సు 
వులోం దిరుగు మీను పేళ్లు A 5026 of 

sprat, ఇళళి fad. 

ప్రోస్తీ ॥వీ॥-శ ఫరీ 'ప్ప॥ ౨-మిట్టి, ఎగిరిపడు 
of carp, Cyprinus 

Chrysoparoius, aeeq fara. 

నవాన 
(ల 

? 

కీ << వ్రోస్టాతు న్ఫరీ (ద్వ 

ఇయో౭)॥ ౨౫౩ | 

తుద్రాజణ్ఞము త్స్యస తు ద్వా్యామత్స రసజ్ఞత ః ఫు! - పోతాభా 

నమ్ ॥న॥ ౨-మినుపిల్లలగుంవు పేళ్లు, Small జతః క పొళాధాన 

fry, ఆల ఇళ ఇ ae. 

(మథోయుపాః) |, '. రోహితః =ఎట్లమిోను, మద్దురః=బొవు 

రోహి తో మద్దుర శా మాను, శాల; = మిగుల వేగముగలమిానకి 

లో రాజీవ శృకుల | రాజీవః= 7 అమోను, శకులః = బేడినమిోను, 

_స్తీమి8॥ ౨౫౪ తిమిశతి; తీమిః = సూటుయోజనములమోనుు తిమిం 

లాదయ (శ్వాథ) [ = తిమిని మ్రింగునట్టమిోను ఫు! ౭ ను 

అదిశబ్దముచే సత్ర శేమింగిల నంద్యావ ర్రాదులును 

'నుత్స్యవిశేవ ములు, 
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యాజాంసీ జలజ న్వ యాదాంసి 1న్ !న[-జలజ_నవః ॥ఉ,వ్రుబ॥ 

వః! ౨-జలజంతువ్రల పేళ్లు, Aquatic animals, 

ఇలా గ షె ఇస్ర కార. 

(త చ్చే దా) శిశు శిశుమార ః = మొనలి, Porpoise, faza- 

మారా ద్ర శజ్కవో గ ఉద్రః = నీఠుకిలి, Otter, ౫PM, 
మకరాదంయయ:॥ ౨౫౫] శజ్కుు = నీరుపంది, 50216 , మకరః= 

వొజమిోన్సు వ్ం21, ఇళ ౮ ఇవియు ఆదిశబ్ద 

ముచేత జలహాస్యాదులును, జలజంతువిశేవ 

ములు, 

(స్యా్రాత్కులీరః క, క్షలీరః - కర్క_టకః (పొ కర్క_టః వు! 
ర్క_టక్ 8 *ంరగా్యయనేటి A crab, ఇళ. 

కూ గకమయఠతకచ్చపా | కూర్గ్శః క-క మఠః-క చృపః EE )_తాంబీటి 

చేరు, A turtle or tortoise, కాజ్ఞా, 

గ్రాహోే౭_వహారో (హః - అవహారః ఫు! ౨- సాణిహింనం 

"చేయు మహామత్ప్స్యము . చేళ్లు, A shark, | న్ 
age భ్ ఇళ aA. 

నక స్తు కుమ్మ రో౭_థ న క్రృః-కుమ్మోరః 1వు! ౨-వనుగును బట్టి 
యోడ్సు జలచరముపేళ్లు, A crocodile, 

య౧ . 

aa. 
మహీలతఆా॥ ౨౬|| మహీలతా 1సీ!-గద్జూపదఃిజ్బులకః ॥పు॥ 

గ బాద 8 కిజబ్బులకో 
డ్ 3-ఎజ్జ పేళ్లు A wం[m, Aer, 

నిహాకాగోధథికా(నమే)' _నిహాశా-గోధిశా సీ! ౨-సీరుడుము పేళ్లు, 
The Gangetic alligator. 

రక్టపాతు జలూకా. ర క్షపా-జలూకా-జలాకనః 1న్, సీ బ॥ 
యాం (సై యాం భూ 3 - జలగ పేళ్లు, ర కాపాశ బమునకు సోముపా 
మ్ని(జ RAR శబ్బమువ లెను రూపము గలదు, A 166య, 
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ముకాస్సాటః (శై సె ముక్తాస్ఫోటః !ప్రు॥-శుక్తిః సీ! ౨-ముత్తెపు 

యాం) శక్తిః చిప్ప పేళ్లు, A pearl oyster, did. 

శబ్ధ (స్పా) త్క శజ్ధః వ్రు! కమ్బుః ॥వ్న॥ ౨-శంఖముపేళ్లు, 

మ్బు(ర (స్ర్రైయామ్,! A coiich, a, 

ముద్రశ జ్ఞ” శృష్టనఖా ముద్రశ జ్ఞ ౭-శ ఫ్టైనఖాః ఫు, బ॥ ౨ -గుల్లల 

పేళ్లు, Small shell, Slat div, 

శృమ్బాకా జలశు_క్ష|  శమ్బూశకాః ॥ప్ప॥ జలశు క్షయః [ఇ్కన్సీబ! 

యః! ౨౮|| ౫౨ -కొప్ప చిప్పల పేళ్లు, Bivalve shell, atv. 

భేకేమస్దూక వరాభూ భక =మణ్జూక -వ రాభూః-శాలూరః-(పా) 

శొలూర స్థనదర్దురాః। సాలూరః-ప్లవః-దర్షరః !వు! ౬ - కప్పపేళ్ళు, 
మ్ ఏ ౧౧ 

A frog, ఇడ. 

వ్రిభ్రి గణ్డూపదీ న్దిల్రీ _ గణ్టూపదీ ॥సీ॥ ౨-ఆండు ఎల్ల పేళ్లు, 

A female worm, ఇళ 

ఛే వ క్రాభ్వీ ఛేక్తీ _ వర్థాభ్యీ॥ సీ! ౨ - అండుకప్ప పేళ్లు, 
A female frog, AIT Hex. 

కవుఠీ ఢులిః! ౫౯|| _ కమరీ-థులిః॥ వీ! ౨-అండు తాలేటి"పే పేళ్లు, 

A female turtle, ATZT SEE 

, (మద్లుర న్యస్రియా, కృజ్ణీ॥సీ॥౧-మద్దురమనుమోనుభార్య చేవ, 
అజ 

దురా మాదిర్హ క్రల్సి, 
A |  దుర్నామాందీర్ధ కోతి కా! సీ! ౨- వనుయ 

"నా! రం 
|జలగే పేళ్లు, A 600116. 

Silurus Pungentisimus, Asal. 

జలాశ యోజలాధార జలాశయ:ః-జలాధార 8॥ ఫు! ౨ - నీళ్గుండు 

తావ పేళ్లు, A reservoir; a pond, arg. 
C౧ 

( నతాగాధ స హ్రదః॥ ఫు! ౧ - అగాధజలే = అగాధమైన 

హద ౬౦|| జలముగల, తత్ర = ఆ స్థలము పేరు, A deep 

lake, xe. 
6 
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nn జా భాదల నాట. జాలు em ల కయుడాబ్ళ లా. ఆం 

ఆహోవస్సు నిపొనం|  ఆహోావః।! ఫు! - నిపొనమ్॥ న॥ ౨ - నూతి 

(స్యా దువకూపజలాశ | యొద్ద పశువులు నీళ్లు త్రాగుటకు. గట్టియున్న 
యే (పుంస్యే వా)న్లుః' తొట్టిపేళ్లు, A trough near a well for 

| ధి | టాక 
పృహిాఃకరాప ఉదపానం | watering cattle, fara. 

nD 6 | 

తు(ఫుంసివా)! ౨౬౧! అన్ధుః-వ్ర హిః-కళూపః। వు! - ఉదపానమ్। 

వ్న! ర-నూతిపేళ్లు, A wll, అ. 

eG చేమి (స్రీ కా(ఒ౬న్య) నేమికాత్రి కా॥ నీ! 9 - సూతియందు స్ళ్లె 

తుటకె యెర్పణచిన రాట్నము మొదలై న 
| —౨ ర ౬ 

| దాదయం శ్రము వేళ్లు, A contrivance for 

raising water, Afi. 

వీనాహో (ముఖ వీనాహాః॥ ఫు! ౧ - నూతివాంన పొది మొద 

బన్ధన మన్యయత్ ) | లయిన వాయికట్టుపేడ, The cover of a 

well, maf aT 7, 

పుష్కరిణ్యాంతు ఖా _ పుష్కరిణీ! నీ! ఖాతమ్! న॥ ౨ - నలుచద 
| . , 

తం (స్యా) రముగాం ద్రవ్వంబడిన గుంట పేళ్లు, A square 

pond, qf YET. 

దఖాతం "దేవఖాత. ఆఖాతమ్-దేవఖాతకమ్॥ న॥ ౨-చేవతల 

కమ్! ౨౬౨| చేత శ్రువ్వంబడిన గుంట పేళ్లు, A natural 

pond, ward. 

పదాకర నటాకో! పద్నాకరః॥ ఫు! తటాక (పా) తడాగః॥ 

(2 (స్రీ) కాసార న్సర ష్న॥ ౨-తామరలుగల చెజువు పేళ్లు, A lake, 

Vx | శ ం అహ || వ్ రీ ఎ గర! వి 

వీనర,! క్షా[ల, కాసారః॥! వు!-నసరని! సి॥ - నరః! ని, 

'న॥ 3 - కొలని పేళ్లు, A pond or pool, 

it, పడ్మాక రాదు CIE నేకార్థకము 

లని కొొండణిందురు, | 
i 

"వేశన్హః॥ ఫు!-పల్వలమ్-అల్పనర :! న్, న! 

' 3-పడియ పేళ్లు, A basin, ఇ₹ళగ, 



శోం డీ మ] వారివర్ష ము ర క్త | 
వాపీతుదీర్షి కా1౨౬౩ ||  వావీ- దీర్షి కా॥ వీ! ౨ - నడచావి చేళు యు యు ౧౧ 

A well with steps, ara. 

ఖేయం తు పరిఖా। ఖేయమ్॥ న॥ -పరిఖా॥ వీ! ౨- అగ డృ పేళ్లు, 
'& ditch, ark. || 

22_ధార(_న్త్వ్వవ్యు ఆధారః॥ ఫు! ౧- యత్ర = ఏస్థలమునందు, 
సాంయత్ర థారణమ్)॥ అమృ సామ్ = (కోట్టగట్టి) సళ్లకు, ధారణమ్ = 

నిల్బుటకలదో యట్ట మకుంగు పేరు, A dike, 
వూ. 

(స్యా)దాలవాలమా. ఆలవాలమ్-ఆవాలమ్ | న! - అవాపః॥ ఫు! 
వాల మావాపోఒథధ 3- చెట్ల పాదుల పేళ్లు, A basin round the 

నదీ సరిత్ | ౨౬౦౪|॥ [006 ofa tree, arar. 

తరజ్లిణీ శె వలినీ తటిసీ నదీ - సరిత్ - తరజ్లీణీ - శె వలిసీ - కటిసీ- 
స్రోదినీ ధుని | స్త్రి|స్రా స*దినీ - ధుసీ - ర్రోత్విసీ - ద్వీపవతీ-న వ 
తస్విన్ ద్వీపవతీ సవ నన్నుగా - ఆపగా॥ వనీ! ౧౨ సల 
స్ప్నిమ్నుగాఒఒపగా! [A river, ౫. 

Del 

[ కూలజ్క_పా ని గరిణీ, (కూలజ్క. -పా-న్సిర్భ రిణీ- -రోధోవ కా -నర 

రోధోేవ,క్రా సరన్వతీ] స్వతీ! సీ| ) అధికపాఠము. 
గక్జావిన్ల యది జహ్ను. గజ్జ-విష్షు వుపదీ-జహ్ను త నయా-సురనిమ్న 
తనయా సురనిమ్నగా గా-భాగీరణి- బ్రిప థగా-త్రి స్రోతాః॥ న్! - భీవ 
భాగీరథీ తిపథగా సూః! నీ! రాగజా నది చు The Ganges, 
త్రి స్రోతా స్ు స నూ TT 7a. 

గో శాలిప్ట సూర కాల్వి-సూర్యతన యా-యమునా - సమన 

తనయా యమునా గ్వనొ! బు, నీ! ర - యమునానది వేళ్లు, 

జా 

కా ls 

శమనన్వసా! Jumna, gar ఇళ్ళ 

శేవాతు నర్శదా రేవా-నర్మదా-సోమో+దృవా-మేఖలకన్య 

సోమోద్భవా మేఖల కా॥ నీ! ఈ - నర్శ దానది పేళ్లి వేళ్లు, Narmada, 
కన్యకా॥ ౨౬. ౭|| 

7 త్య. 
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కరత య్యానదానీరా కరతోయా-నచాసీరా! నీ! ౨-గారీవివా 

పామున నిశ్వరుని హస్తోదకమువలన( బుట్టిన 

నది పేళ్లు, 

చాహుదా మ్ బాహుడా-మై తవాహినీ! వీ! ౨-శాహు 
9 

వాహిని! చానదిపేళ్లు, ఇ1క్రఃT, 

శతద్రుస్తు శుతుద్రి శతద్రుః-శుతు ద్రిః | నీ! ౨-వసి స్టునికి వెజుచి 

(స్పా న్. ). నూబుపాయలై. ప్రవహించిన నది. వేళ్లు, 

విపాశాతు వివాట్ విపాశొ - విపాట్॥ శ్ , నీ] ౨ 7 వసిష్టుని 

((గ్ర్రేయామ్) ౨౬.౮|| పాశములను విడిపించిన నది పేళ్లు, 

శోణోహిరణ్య వాహ వో; జ హీరణ్యవాహాః॥. వు! 5 — - శోణ 

(స్పా$) క్కుల్యా(. నదము సేళ్లు, 

ల్పాకృత్తి మూ సరిత్ ) కల్యా! ద్ ౧ -~ అలా = కొంచెము, 

కృ_త్తి)మా = శ్రవ్వబడిన, నరిత్ = కాలువ 

చేరు, A canal, a1, 

నరావతీ వేతవతీ శరావతీ- వేత్రవతీ-చన్ష ఏ) భాగా-సరన్యతీ - yy 
చన్ద) భాగా నరన్వతి! కావేరీ! సీ! ౫ - అన్యాశ్చ = కృష్ణ వేణీ గోదా 

వరీ సరయూ[ప్రముఖములు, నరితః = నదీవిశేవ 

ములు, 

[గోదావరీ భీమరథీ [గోడావరీ- -భీమరథీ-కృష్ణ వేణీ-గాత మి! 
కృష్ణ వేణేచగాతమోా ] | ఈ నీ॥] - అధికపాఠము, 
కావేరీ (నరితోఒన్యా 

శ్చ) 
నంభేద (స్పిన్టునంగ నసంఖేదః॥వు!౧-నదులయొక్క_ హాటమి పేరు, 

మఖ! The mouth of a river confluence of 
two rivers. 

(ద్వయాః క) ప ప్ర ప్రణాలీ। ప్ప ౧-పయన;ః పద్యమ్ = = గోముఖ 
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A drain. ముందణు చెప్పబడు దావికసారవ 
22 oll | శబ్దములు | త్రి! 

(చెవికొయాం సర 

మయూ్య్యూంచ భ వే) దానిక 

సార వా! 

దావిక$-సారవః॥! ౨-వరునగా ేవికానది 
యందును సరయునదియందును బుట్టిన వస్తు 

వుల పేళ్లు, 

సాగస్థికమ్-క స్లోరమ్-(పా) కలారమ్ !న। 

౨-వంచుక యెజువును మిక్కిలి పరిముళమును 

గల కలువపేళ్లు, The fragrant water- 

hly, meat. 

సౌగన్థికంతు కప్లోరం 

ణి 

౧౧ 
ర క్ర్తన వాల్ల కమ్-ర_కృనన్థ్యకమ్!న। ౨-చెంగలువ 

న స్టకమ్! ౨౭౧| పేళ్లు, The red water-lily, ₹|౪ ఇగాలా, 

(స్యా) దుత్సలం ఉత్ప్సలమ్-కువలయమ్॥ న॥ ౨- సామాన్య 
కువలయ ముగా గలువ పేళ్లు, Any water-lily, శాల, 

(మధ) నిలామ్బు జన్న సీలామ్బ్భుజన్న!న్ | - వ్రస్తివరమ్॥న॥ ౨-నల్ల 

చ! ఇస్తీవరం(చసీలే= | కలువశే పేళ్లు The Blue water-lily, ణల 
సన్ y త్యాగాల, 

(సితే) కుముదనశై |  _ కముదమ్- కైరవమ్! న! ౨- తెలకలువశే పేళ్లు, 
ర వే! 9291 The esculent white water-lily, sa 

గగ. 

శాలూక (మేషాం శాలూకమ్॥ న॥ ౧ - ఏపామ్ = ఈ సౌగస్టి 
కన్షస్సాత్ ) శాదులయొక్క, కన్దఃస్యాత్ = దుంపచేరు, 

The root of a water-lily, ఇల ఇ? qa. 

వారిపర్లీతు కుమ్మి, _ వారిపర్తి-కుమ్మి కా॥ నీ! ౨ - నాయచేళ్తు, ణా భె ౯ భి లు 
కా Pistra stratiotes, 

| 
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జలనిలీ తు శెవా! జలనీలీ!నీ! = 'శెవాలమ్॥న॥ - శెవలః (పా) 
లం జె వలోఒ శేవలః॥ వు! 3 - పాంచి పేళ్లు, Moss, ఇ, Qe 

థ కుముద్యతీ1౨౭ ౩| కుముద్యతీ-కుముదినీ॥ నీ॥ ౨ - తెల్ల కలువ 
కుముదిన్నాం నలిన్నాం | తీగాజేళ్లు, నలినీ-బిసినీ-పద్దినీ॥ నీ! ఈ ౩-ను 
తుబిసినీపద్ది నీముఖాః। ముఖమన్నందువలన అబ్బినీ - కమలినీ - నరో 

జిని మొదలై నవియుం ధామరతీంా పేళ్లు, 
The stalk of a lotus or a collection of 

'lotuses, xa ఇనా, 

(వాపుంసి) పద్భం పర్టమ్!న్న! - నలినమ్-అరవిన్షమ్-మ హో 
నలిన మరవిస్షం మ త్ప్సలమ్-సహ న్ర వత్తి మ్-కమలమ్-శతప డ్రోన్ 
హోత్సలమ్॥ సహన క్యశ్చేశయమ్ - పచ్యేరువామ్ - తామరోమ్.. 
ప క్త) ౦ కమలం కత సారనమ్-నరనీడహమ్-విన ప నూనమ్ - రాజీ ప త్తం కుకేశయమ్ | క QU PNR +) వ a వ. ట్ర బు, _ పక్కే_దవాం, “తామర పృుష్క_రమ-అస్పూ థీహమ్! న! ౧౬ 
సం సారనం నరనీవవా | కౌమర పున వేళ్లు, A lotus, Nelumblum 
మ॥ 3౭2౫ బినప నూన | 5060090200, బాజా, 
'రాజీవపుమ్మ_రామ్మో 

రుహోణిచ। 
పుణ్ణరీకం సి తా పుణ్ణరీక మ-సి తామ్మాజమ్। న! ౨- తెల్ల 

మ్ళోజ (మధ) తామరపువ్వు పేళ్లు A white lotus, 3a 
శానా, 

ర_కనరోతహన్॥ రకృసరోరుహూమ్-రకోత్పలమ్-కోకసదమ్ | 
రక్కొత్సలం కోకోనదం న! 3-ఎజ్జ్బ తామర వువ్వు పేళ్లు, A red lotus, 
నాలో నాల అల శగ్షశా, 

నాలః ॥ఫు॥ (పా) నాశా ॥సీ॥-నాలమ్ ॥న॥ 
౨-తామర కలువ మొదలై నవాని కాడ వేళ్లు, 
The stalk, xag ఇవా. 
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గా. 

(మథా(స్త్రీయామ్)। మృణాలమ్ ॥ప్న!-బినమ్ ॥న॥ ౨-తామర 

మృణాలం పిన. తూండ్ర పేళ్లు, A lotus-fibre, ఇగాల 71౪, 

(మచ్దాది కదమ్చే). హణ్ణమ్ -(పా, శణ్ణమ్) ॥ష్న॥ ౧-తామర 

మజ్ఞ(మ(స్త్రైయామ్): ఫువ్వులు మొదలై నవాని నమూహముచే 
>ecllAn assemblage of water-lilies, ఇగ 

| శః. 
కరహోట శ్ళిఫా కన్దః | _కరహోటః ॥ప్రు॥ - శిఫా 1నీ! - కన్హః 1వు! 

? 5 - తామరదుంప పేళ్లు, శిఫాకస్షః అని యేక 

పదమును, The root of a lotus, «ae ఇ 

me. 

కిల్ఞాల్క_ శకేనరో కిల్ణుల్క 9 1వ! కేనరః ॥ష్న॥ ౨- ఆకరవు 

(= (న్ర్రీయామ్)! చేళ్గు, A fllament, శశ, 

సంవర్తికా నవదలం సంవ ర్రికా!సీ॥ - నవదలమ్ !న! ౨-లేంత 

శేకుల పేళ్లు, Tender leaves, tags. 

వీజకోశో వరాటకః॥| _ బీజకోశ* - వరాటకః !పు! ౨ - తామర 
| య - ౨౭౮ పువ్వులోని దున్దు పేళ్లు, The seed-vessel of 

the lotus, xa xT ANN 

పకి వారివర్లః  ఉఊఉదకముతోం చేరినపదన మూహము ముగిసెను, 
నే 

కాకా 

ఉక్తం స్వ రో రమ ది క్కాాలధి వాకృష్దాది నాట్యకమ్। 

పాతాల భోగి నరకం వారి చైషాం చ సజ్జతమ్ | ౨౭౯॥| 

టీ, స్వరో సమాది క్కా_లధీ వాక్ళన్దాది నాట్యకమ్--న్వః = 

న్వర్ల మును, వ్యోమ = ఆకాశమును, దిక్ =దిక్కును, కాల = కాల 

మును, ధీ=బుదియు, వాక్ =వాక్కును, శశ్దాది= శబ్దములు మొద 

ఆ నవియు. నాటంకమ్ -నాటంమును; పాళాలభోగినరకంవారిచ = 
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పాతాల=పాతాలమును, భోగి = సర్పమును, నరకం = నరకమున 
వారి చ=జలమును, ఏపామ్ = ఈ స్వన్గాదులయొక్క, నజ్జతంచ 

(వానివానితో) సంబంధించినదియు - సంబంధించినవస్తువు లను& 

ఉ_క్రమ్ = చెప్పంబ డెను, 

ఈ కాండమునందు స్వర్త వర్ల మొదలుగా పం( డెండు వర్షవ 

లును, ఆయావర్షములయందు స్యర్లము మొదలయిన యాయావ స 

వులును, ఆయా స్యరాదివస్తువ్రులతోంజేరిన దేవ తాదివస్తువులున 
జెప్పంబడి యున్నవనుట, ౯ 

ఇత్యమరసింహకృతౌ నామలిజ్లానుశాననే । 
స్వర్గాది కౌజ్జః (పథమస్సాజఎవ సమర్థితః I ౨౮౦! 

టీ, అమరసింవాక్ళతౌ = అమరసింహునని కృతిగానుండు, నావ 
లిజ్దానుశాననే = సామలింగానుశానన మను నిభుంటువునందు, ఇతి = 
ఈపూర్వో కృ ప్రకారమున, ప్రథమః= మొదటిదై న, స్ట రాదికాణ్ణః = 
స్వరము మొదలయినవానిని 'దెలియం జెప్పు భాగము, సాజ వవ=నవు 

౧ గ్రముగానే, సమర్థితః = నెజ వేర్చంబడెను, 

నామలింగానుశాననము - (వభమకాండము 

సంపూరము ణే 
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ద్వితీయకాండము 

గ్రంథకర్త రయగు అమరసింహా క విసార్వభౌముండు చదువు 

వారికి మందు విషయపరిజ్ఞానము గలుగంజేయందలంచి _ ద్వితీయ 
కాండమ?న. జెప్పు వర్షల వరునను సంగ్రహముగా స్ (కింది శోకము 

నందు. జెప్పుచున్నాండు, 

వర్షాః పృధ్వీ పుర క్యెభృద్వనౌషధి మృగాదిభిః । 

నృబ్రహ్మ కత్తి వి ట్బూదై స్ఫాబ్గోపాడ్లె రిహోదితాః। 

టీ, వ్రహ=ఈ భూమికాండమనంబడు శెండవకాండమునందు, 

సాజ్లో పాస్షెః = అంగ్మప్రత్యంగములతొం గూడుకొనియున్న, పృథు 

పుర మ్మ్నోభృ ద్వ సెపధిమృుగాదిఖిః =భూపుర కె లవనౌవధి సింహోదుల 

తోడను, నృ(బవ్మాతు త్త విటూ దై)ః = మనుష్య (బ్రహ్మ 

మత్తి)య వైశ్య శూ(దులతోడను, పలక తాః = కూడుకొని 

యున్న) వరాః=వరలు, ఉదితా:ః= చెప్పబడినవి, 
oa ౧ ౧ 

తాత్పర్యము. ఈ కాండమందు భూవర్ష ఫురవర్ల శై లవర్ల 
వనౌషధివర సింహోదివర మనుష్సువర బ హువర ఈ తియవర్ల నెళ 

౧ ౧ ఫ్రీ ౧ ౮ ౧ © ౧ 2 ట్టి 

వర్ష శద వర్షలని పదివర్షలు, నాయావర్షలయందు నాయాభూామ్యాది 

పదార్ధములకు నంగములైన మృ_త్తికాదిపదార్గ ములును, నుపాంగము 

లయిన అధ్యాది పదార్థ ములును 'జెప్పంబడీ యున్నవనుట, 

భూర్భూమిర చలా | భూః 'సీ॥(వ)భూర్ | అవ్య॥-భూమిః -అచలా- 

ననా రసా విశ్వము రా అనన్హా-రసా-విశ్వను రా-స్టిరా-ధరా-ధరి త్రీ 

స్థిరా! ధరాధరిశ్రీ ధర | ధరణిః (పా ధరడే-కోణిః (పా) మీణీ-జ్యా- 
ణః క్షణిర్హ్యా శోశ్యపీ శా శ్య పే - వీతిః - నర్వంనహో - వసుమాతీ - 

వీతి;!౨| సరంనవ* | ననుఢా - ఉర్వీ-వసున్ల రా-గో త్రా-కుః-పృథిప్- 
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వసుమతీ _ వసుధోర్వీ (పు పృథవీ - పృథ్వీ - వ్యూ - అవనిః-మేదినీ- 
వసుస్ధరా! గో,తాకుః మహః - (పా) మహీ సీ! ౭ - భూమివేళ్లు, 
పృథివీ పృథ్వీ ya. | Earth, yet. 

వని ర్లుదినీ మహీః॥3॥ (వివులా-గహ్వారీ-ధా త్రీ-గొః॥ ఓ॥-ఇలా- 
[నవలా గవ్యారీ ధా కమ్బినీ - తమా - జగతీ - రత్న గర్భా-భూత 

గారిలా కోమ్నినీ (స ఛా లీ-అవ్లిమేఖలా ॥నీ॥ అధికపాఠము, 
తమా! జగతీ రత్న VJ థి శ న అధి 4 క 

గర్వాచ భూతథా | 

త్ కని మేఖలాః॥ 

మృన్న _క్లికా మృల్ ॥ద్ '-మృ త్తికా!సీ! ౨-మన్ను వేళ్లు, 

Soil, గొల్లి. 

(ప్రశ స్తాతు వృ త్స్నా మృత్స్నా-మృత్సా ॥వీ॥ 9 — ప్రశ స్థా= 

మృత్సాచ (మృ ర్తి ప్రశేన్లమెన, మృత్తీకా=మన్ను, An excel- 

కా)! lent soil, శానా గొల్లి. 

ఉర్వరా (నర్వన ఉర్వరా నీ! ౧ - నర్వనన్యాథ్యా = సకల 
న్యాఖ్యా) మయిన నన్యములతో. గూడియున్న భూమి 

పేరు Fertile with crop, కిల mia. 

(స్యా) దూవః। ఊవః పు!-మోరమృ త్తికా ॥సీ॥ ౨-చాటి 
తోరమృత్తికా! | మన్ను వేళ్ళు, Saline 5011, rx. 

ఉజొవవా నూవరో లు | _ఊమవాన్ ॥త | - ఊపరః॥ ౨ -చవుటినేల 
పేళ్లు Barren ground with Saline Soil, 
AE. 

దా(వ షున్నలిజ (ద్వావ ప్యన్యలిజ్లా) ద్వావవీ = ఈ రెండుశబ్దములును, అన్య 

౧ 

(6 

నలం సలీ। ర ల్ 15 స్థలం స్థ న్గలమ్ 1న!-స్థలీ ॥సీ॥ ౨-తనంతట చదరమై 
'యుండు నేల పేళ్లు, A place, కాజ, 
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మూలో ుతాలో. [= పగల! 

(నమానౌ) మరు 

ధన్వానె" 

(ద్వే) ఖలాప్రవాతే ఖలమ్-అ ప్రవాతమ్ | త్రీ! ౨- దున్ననినేల 

(నమే)॥ ౫|| త్రి (ష్య వేళ్ళు Untilled or waste land, aa iat 

థో) జగతీ లోకో విష్ట క్షా In. 

పం భువశం జగత్) జగతీ 1సీ[-లోకః 1ఫు!-విష్టపమ్-భువనమ్- 

| జగత్ ॥న॥౫-జగ త్తుపేళ్ల్ళు A ౪70116, క్రణాగా, 

మరుః-ధన్వా!న్ , ఫు! ౨-నీళ్లు లేనిభూమి పేళ్లు, 

A region devoid of water, ఇళ్యాన 

(లోకో=.యం)భా| భారతంవర్థమ్ ॥న॥ ౧-అయంలోకః=హీమ 

రతం వర్థం వత్సర్యతమునకు దక్షీణమును దకీణనము ద 
మునకు నుత్తరమునైన యీ చేశముపేరు, 

India, feegea, 

(శరావత్యాస్తుయో స్తాచ్యః 1వు! ౧ - అవఛేః=ఎల్ల యయిన, 
2ఒ.వభేః! ౬| చేశః ఛశరావతాా: = శరావతి యనియెడు నదికి, 

స్రాద్దత్నణః) ప్రాచ్య ప్రాద్దముణః యః దేశః = తూర్పుతోం గూడిన 

దథీ.ణ బేశముపేరు, శరావతీనది యీూశాన్యపు 
దిక్కు_ననుండి నై రృతిమాల పడమటినము దృ 
మున గలిసియున్నది యని తెలియవలయును, 

The south-eastern region, ఇన్నా ్ 

శ. 

ఉదీచ్యః (పక్సి| ఉదీచ్యః ॥ఫు1 ౧ - ఆ నదియే యెల్ల గాం 

మో తర)! గల, పశ్చిమో_త్తర; = పడవురతోం. గూడిన 

జా యు తర చేశముపేరు, The north-western 

region, Tut qua ఇరా 

(ప్రత్యనో) న్రేచ్చ మ్లేచ్చ దేశః ఫు! ౧ - ప్రక్యాత 

దేశ (స్ప్యాత్ ) వర్ష మునకు తుదనుండు కామరూ పాది ప్ర నిం 

తేశముపేరు, A Country of barbarians, 

ఇ కవ. 
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(మధ్య దేశస్తు) మ మధ్యమః !వు! ౧-మధ్య దేశః = వినశనతీర్థ 
ధ్యమః। ౭ మునకు. దూద్చను ప్రయాగకుం బడమరయు 

నైన హిమవద్వింధ్య పర్యతములమ ధ్య "దేశము 

చేర, కురుకే త్రము, The middle region, 

me కళ్ళా. 
ఆర్యావర్తః వుణ్య, ఆర్యావర్తః వు! - వుణ్యభూమిః |సీ! ౨- 

భూమి (క ధ్యం విన్ధ $ తూర్పు పడ మటినముద్ర ము లేల్త్లగాగల 

హిమాగ యో! వన్య హిమాగ యోః =వింధ్య హెమశత్పర్వత 

ములమొక్క, మధ్యమ్ = మధ్య చెశము పేళ్లు, 

The region of sanctity, wraiad. 

నీవృజ్జనపడా చేశ | _ నీవృత్ -జనపదః !పఫు! ౨ - వాసయోగ్య 
విషయా తూపవర్త మెన దేశము పేళ్లు, An inhabited country, 

నమ్: ర ణా శశ, 'చేశః-వివమయః ॥ ఫు!-ఉపవర్తనమ్ 

1న! 3- గ్రామనమూహము వేళ్లు, A country, 

ఇ, 

వశీ బా హు=ఇ (త్రిప్వాగ స్టా) అనోస్టా త్ త్రిషు ది మొదలు బి 

మువజుకు నడువునుండు నావుపదములలో 

విశేషవిధి లేనివి! త్రి! 

(న్నడస్రాయే)నడ్యా। _ నజ్వాన్ | త్ | - నడ్యలః॥ ౨-నడప్రాయే = 

న్నడ్యల (ఇత్యపి కిక్క_నకనన్ర తబుచుగాగల "దేశము పేళ్లు, 

A country abounding in reeds, Ite 
utr Id. 

ర్ వ = కముచ్వాన్ (కు కుముద్యాన్ ॥ త | ౧ - కుముద ప్రాయే 

ముదస్రాయే) తెల్లకలువలు తటుదుగా గల "దేశము పేరు, 

A country abounding in water-lilies, 

కత్త్రవ ఇగ ఇరా. 



'వేతస్వాన్ (బహు 'వెతస్యాన్ | త్ |! ౧-బహువేతసే= ప బ్బలీ 
వేతసే)॥ ౯|| చెట్లు. తజుచుగాగల చేశము క రు, 

A country abounding in ratans, 4d 
7 a. 

శాద్యల (శాదహ। _ శౌద్వలః॥ ౧ - శాదహరితే = లేంతకనవు 
రితే) చేతంచ్చగానుండు దేశము పేరు, A Country 

6 abounding in green grass, కల ara 
| m7 కన్ని. 

(నజవ్బూ లేతు) ప పజ్కిలః! ౧ - సజమ్బాలే = అడుసుతో. 
జ్కి_లః | గూడిన దేశము చేరు, A clayey and 

marshy region, xiaz ma. 

(జలప్రాయ) మనూ అనూపమ్ | ౧-జలసాయమ్ = నీళ్లు తటుచు 

పం (స్యాత్ ) |గాగల చేశము పేద, A watery or wet 

' (country, ఇం ఇక. 

(వుంసి) కచ్చ (స్ప కచ్చః॥ ఫు! ౧-తథావిధః = అట్లు నీళ్లు తలు 

ఇావిధః)| ౧౦|||చుగాగల న దీనరస్సుల నమోపచేశములపేరు, 

Contiguous to water, ఇల Aaa. 

(శ్రీ) శర్క_రా. శర్క_రా॥ నీ]-శర్క_రిల-శార్క_ర శర్మ. 
శర్క_రిలశ్ళార్క_ర శృ రావాన్ | త్ | ర - మొరముగలదాని పేళ్లు, 

ర్కో_రావతి | Full of stony nodules, ఉఇఖలి ల? ఇషు. 

(చేశవవాదిమా) ' _ ఆదిమా = మొదటనున్న, శర్క_రాశగ్క. 
.రిలశేబ్బములు, చేశేవవ = మొరముగల దేశము 

'నే వేళు 
౧౧ 

(వేవమున్నేయా | ఏవం=ఇటువలెనే, సికతావతి=ఇసుకగల 
స్పిక తావతి)॥ ౧౧|| బేశమున ము, సిగ తా - సికతిలః అనియు, 

ఇసుక గలదానియందు సైకతః - సిక తావాన్ 

'ఆనియు, ఉన్నేయాః = ఊహింపందగినవి, 

‘Sandy, iat గిగా. 



గ్ర అనురకోశ ము [ద్వితీయ 

నదీమాత్రకః= Watered from a river, 

ఇళ fafa చేవమాత్భకః = =Watered by 

హీపాలితః। స్యా) న్నది rn, శ ౫ ff. ఈ శెందును వరు 
మాతృకో "దేవమాతృ నగా నదీజలము చేతను వర్ష జలముచేతను పండు 

కళ్చ (యథాక్రమమ్,! నట్టి వరినైరుగల దేశము చేళ్లు, 

(చేశోనద్యమ్బు వృ 

స్థ మ్స సంపన్న పీ, 

(సురాజ్ఞిడేశే) రాజ, రాజన్యాన్॥ త్॥ ౧-సురాజ్ఞి =మేంచిరాజు 

i గల, చేశే= చేశముపేరు, Ruled by a just నాన్ 

king, gis. 

(స్యా త్తతో= న్య శరాజవాన్! త్! ౧- తతః = ఆ చేశము 
త్ర రాజవాన్ | కంక, అన్య త్ర = వేళై న = సామాన్య రాజుగల 

చేశముసేకు, Governed by a king, రా 

గోస్టం గోస్టానకం గొష్టమ్-గోస్టానకమ్! న॥ ౨-ఆవు లుండు 

మంద పేను A 10164 for kine, arer. 

(తత్తు) శాకీనం గొప్టానమ్! న॥ ౧ - భూతపూ ర్వకంతత్ = 
భూతపూర్వకమ్)౧౩| వురాతనమై మెన యా మందహేరు, Ihe site of 

[a former fold. 

(పర్య _న్హభూః) పరి పరినరః॥ పు! ౧ - పర్య_న్త నభూః = గ్రాము 

నరః 'నగరాదులయొక్క._ నమిీిపభూమిపేరు, 

Skirts: ground contiguous to a town 

&c. iq xr fiat. 

నేతురాతా((స్ర్రియాం సేతుః! ఫు! - ఆలిః॥ నీ॥ ౨ - కట్ట పేళ్లు, 

ఫుమౌాన్ | |“ dam or mound or bridge, కళ. 

వామలూరుశ్చనా । వామలూరుః( ప్రావావములూర 2-నాకుః॥ఫ్ర్ర॥ 

కుశ వల్మీకం (వన్న |వల్మీకమ్ (పా) వల్మీకమ్! న్న! ౩ - ఫపుట్టపేళ్లు, 

ఫుంనకమ్)! ౧౪|| [1 ant-hill or a mole- hill, ఇంది, 



కాండము] ఛూ వరము ర్రీీ 

అయనం వర్న అయనమ్-వరర సన్ ॥ న॥ - మార్లః-అధ్వ్యా॥ 
జ మూ నా 2-ధ్వపన్ధానః నొ॥- పన్ధాః॥ న్, ఫు! - పదవీ-నృతిః-సరణి?ః- 

పదవీ సృతిః। సరణిః పద్దతిః-పద్యా-వర్తనీ-వకపదీ! నీ! ౧౨- తోవ 
ల ఆం త్ 

పద్ధలిః పద్యావ_ర్తన్యే 

కపదీతిచ॥ ౧౫ 

తిపనా సూపనా 
అలల నొథి 

వేళ్లు, A road, path, or way, రశ, 

థి అతిపన్థాః। స్ | - సుపన్ధా॥ న్! - సత్పథః॥ 

శృసత్పథ(శ్బార్చి తేజ సృ, వ్ర మంచి త్రోవ వేళ్లు, A good road, 

ధ్వని)! . త? ఇకా. 

న్యధో్య్టదుర ధో శ్వే వ్యధ్వః దురధ్యః - విపథః-క దధ్యా! న్ |! 

విపథః కదధ్యా కౌపథ | కాపథ్గః॥ ఫు! ౫- చెడ్డ త్రోవ వేళ్లు, విపథ కాపథ' 
(నృమౌాఖ!.. ౧౯|| జాములు నవ్రుంనకములును, A 024 1024, 

a ఇళ. 

అపస్ధా _స్త్వపథం అపన్నాః॥ న్, వు! - అపథమ్॥ న! ౨-తప్పు 

శ్రూన వేళ్లు, A wrong road or the want 

of a road, TdT TIE. 

(తుల్యే)శృజ్ణ' టక! శృజ్ఞాటకమ్ - చతుష్ప్రథమ్! న॥ ౨ - 
ల జ్ చతువ్ప ఖే నాలుగు త్రో వలు గూడి న చోటు పే ళు 

‘Crossing of roads, atx. 

ప్రాన్తరం (దూర, ప్రాన్తరమ్॥ న ౧-దూరళూన్యః అధ్యా = 

శరాన్ఫో౭._ధ్య్వా) ఎడారిమై నడచుట లేని త్రోవ పేరు, A long 

and lonesome way without trees, 
water &c. faa Td. 

కానారం (వర్త్శ్శ కానారమ్! న॥ ౧-దుర్లమం వర్త =చొర 

దురవముమ్)॥ ౧౭1 కంటకాదులచేత నడువ శ క్యముగాని లోవ 

° పేరు, A difficult or dangerous road; 

| wilde: .:ess, tex, 

(గవ్యూతిః త్రీలో గవ్య్యూతిః! సీ! ౧ - క్రోశయుగమ్ = రెండు 
| కోళముల త్రోవపేరు, ౨౪ అంగుళము లొక 
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హస్తము, ౮౦౦ హాన్తము లొక క్రోశము, 

ర్ మనయశా కోసు, A league. 

నల్వః (కిష్మ్కచ। నల్యః॥ప్రు |౧-కిమ్మ_చతుళ్ళతమ్ = నన్న్నూజు 

తుశ్ళతమ్)! 'హ_న్తముల ప్రమాణముగల త్రూవ వే పేరు, 
A furlong. 

ఘకణ్ణా పథ స్పంసర ఘుక్హాపథః! వు! - నంనరణమ్॥ న॥ ౨-పది 
ణం విండ్రపట్టుగల 'రాజమార్షముపేరుః Chief 

road in a village, రాగాల. 

(తత్సుర) స్యోపని ఉపనివ్క_రమ్ (పా) ఆపనిష్ము_రమ్॥ న॥ 

హ్క_రమ్॥ ౧౮||౧ - ఫురన్యతత్ = దుర్లముగానుండు ఫ్రరము 
యొక్క రాజమార్గముే పరు, A high-way, 
Tar. 

[ద్యా వాషృథివ్యా ద్యా వాపృధివీ - రోదవీ - ద్వా వాభూమిః। 
రోదస్యా ద్యావాభా సీ! - రోదః॥ న్ న॥ - దివస్స్ఫ్భథివీ॥ సీ॥ ౫-భూ 
మో చరోదనీ। దివస్స్భ మ్యా కాశముల వే పేళ్లు, The earth and the 

థివ్యా sky, weet erie arara. 
గుక్జాతు రుమా| గుజ్జా - రుమా॥ వీ! - లవణాకరః॥ వు! 

(స్యా)ల్ల వణాకరః 3 - చవిటిపలజ్జ, ఉప్పళము, A salt marsh, 

the salt-producing soil, wat adi. 
బ్రతి భూవర్లః, భూమికి సంబంధించిన పదనమూవాము 

గిసెను, 

నం 

 పూఃర్,సీ॥-ఫ్రరీ-నగరీ॥ప్న |-పతనమ్ పా) 
లః (త్ర) సరీ క్షా వమ a sll 

నగ ర్యౌ(వా, ప _్రనం ఫు! ౭-పట్టణము శే చేళ్లని యొకపతము, వీనిలో 

పుట భేదనమ్ నానీ మొదటి నాడు ౮౦౦ గ్రాముముల వ్యవ హోర 

యం నిగమోొ మునకు స్థాన మైయుండు ప్రధానపవురమునకును, 
కడమ రెండు కోటల యోగ డ్లలచేత దుర్గమ 
ములై న పట్టణములకును శే వేళ ని శని యొకపవము, 
ns town or city, wet. 

ల 
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(2 న్యత్తు యనూ ల వాఖానగరమ్॥! న॥ ౧-మూలసగ రాత్ = 

నగరా త్పుంమ్!౧౯| రాజధానికంశు, అన్యల్ = డాని సమీపము 

త్ర చ్యాఖానగరం నందు. గట్టయిడి యన్య మైన, ఫురమ్ = పట్ట 

ణము, A suburb, ఇళష!, 

వేశో (వేళ్యాజన వేశః॥ వు! ౧ - - వేశ్యాజననమా శ్రయః= 
సమా[శయః) | వెశ్యాసమూవాఫుస్థానము కే వేరు, The 0066 

of harlots, చెల! ఇ క్యా. 

అఆపణసఘ్టు నిషద్యా, ఆపణః॥ వు! నివద్యా సీ! ౨-మళిగ పేళ్లు, 
యాం A shop, Fa. 

విపణిః పణ్యవీధి కా! విపణికాపణ్యవీధికా॥నీ। ౨-అంగడివీధ పేళ్లు, 
౨౦|| రథ్యా (పతో లి శ market street, TINT. 

రిష్టశిఖా రథ్యా- వతోలిః (పా) ప్రతోలీ-విశిఖా! 

నీ! 3 - గ్రావమముల ప్ర, పథాన మైన ర చ్చమిట్ల్ట, 

A high street, ఇనాం 

చయః'వు!వ ప్రమ్!ప్న॥ ౨-కోటయడుగునం 
(మ(స్ర్రైయామ్) బెట్టన కొొటుడుమట్టిదిన్నె ముదలగువాని పేళ్లు, 

A rampart, గన్ x dia. 

(పాకారో వరణ ప్రాకార? - వరణః -సొలః॥ వు! ౩-కోట, 

స్పాలః బ్రా ప్రాచీనం (ప్రా తీ surrounding hill, కా 

_న్తతో స్భృతిః ఫి! 20 ప్రాచీనమ్ (పా) ప్రాచీరమ్! న॥ ౧-ప్రాన్తతః 
వృతిః = ఊరి చుట్టు వేయు వెలుగు A bound 

hedge 

భి తిః (స్రీ) కుడ్య భి త్తిః॥ సీ! - కుడ్యమ్ ॥న॥ ౨-గోడ పేళ్లు, 
| A wall, ఉల. 

మేదడూకం (తద న్హ వడూకమ్ (పా) ఏడుకశమ్॥ న॥ ౧-నడువు 

ర్న స్ట్ సృకీకగమ్) నెముకలు కొయ్యలు మొదలై నవి వెసి గట్టిగా 

గట్టిన గోడ, Wall strengthened by 

bones and other hard substances 
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thin, జబాడాదులు పూజార్థ మెముక 

'లుంచి కటుగోడ మొదల నవాని పేరు, 
౬ a 

A tomb, a sanctuary filled with relics, 

ma he ఇని Aart. 

గృహశోహోదవసిత గృహమ్- గహమ్-ఉదవసితమ్- వేళ్ళ॥న్ | 

వేళ్ళు సద నిశేతనమ్! నచ్చ! న్ !-ని శేతనమ్-ని శాన్తమ్- వృస్త్యమ్ (పా) 
౨౨| సిశాన్తవన్త పస్త ్ రమా-నదనమ్-భ వ నమ్-అగారమ్ - మన్ది 

సదన భవనాగార మని ఈమ! న! - గృహాః॥ వు, బ॥ - నీకాయ్యః - 
రమ్, గృహా; (ఫ్రం నిలయః-ఆలయః-వానః॥ ఫు! కుటీ॥ పీ॥|-శాలా॥ 

శో అ ద్, 
సిచ భూమే రవ) నిశా స్ప! - సభా॥ స! ౨౦ - ఇంటి పేళ్లు, A house 

య్య నిల యాలయా! 2 hall, ఇ. గృహశబ్దము వుంలింగ మైన 
వుడు నిత్యబహువచనము, 

కే గ ౧వ కా Vac డా " [ ధిష్య మోక నిన ధిష్టమ-టఓకః॥! స్! - నివననమ్ స్థానమ్ 
ననం స్టానాఒవనథ అవనథమ్-వాస్తు ॥ఉ॥ - నంస్తా్యాయమ్ - ఉట 

వాస్తుచ |! నంస్హాక్టయ జమ్-ధామ॥న్॥ న॥-నివేశః | ఫప్ర!-శరణమ్॥న। 
ముటజం ధామ ని వేళ తయ: ఫు! ] అధిక పాఠము, 
కృరణంత్షుయః! )వానః 

నభా 

నంజవనం(త్విదమ్)! సంజవనమ్- చతు శ్యాలమ్ ॥న॥ ౨ - నలు 
చతుశ్ళాలం దిక్కుల నభిముఖముగా సడుమ నెడము విడిచి 

కట్టిన యింటిపేళ్లు, A quadrangle, ఇక- 
2. 

(మునీనాంతు) పక్ష, _ పర్ల శాలా 1వీ! - ఉటజః 'ప్న॥ ౨ - మునీ 
శాలోటజో (ఒ (స్త్రీ నాంతు = మునులయొక్క_ యింటి పేళ్లు, 

౧ 

యాం) | A hermitage, a hut, ఇలాగ 
చైత్య. మాయ | వైశ్యమ్-ఆయతనమ్స్ |న॥ ౨ - యజ్ఞ శాల 
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తనం (తుల్యే) చేరు జబొదాలయమనియు ర చ్చ చెట్లనియుం 
౧౧ థి య 

గాొందబు, An altar; a monument; a 

sacred tree, Taare. 

వాజిశాలా తేమ!  వాజిశాలా-మన్లురా సీ! ౨-గుజ్జపుశాల 
నురా | జు, A stable, =a, 
టు ౧౧ 

ఆ వేశనం, శిల్సిశా| ఆవేశనమ్ ॥న॥ - శిల్చిశాలా 1సీ! ౨-కమ 

లా సాలకొట్టము, A wంrkshop, taal, 
> 

ప్రపా పానీయశాలి| _ప్రపా-పానీయశాలి కా సీ! ౨-చలిపందిరి 
కా॥ ఎన! పేళ్లు, A place of refreshment, fam. 

ధ్ర (శాత్య)ది మఠః వు! ౧-ఛాక్రాదినిలయః = శిష్యులు 

నిలరారా) నన్నా వసులు ముదలగువారి గృహము'పేరు, 

A convent of ascetics; A school of 
students, stad. 

గజ్జా తు మదిరా గల్జూ॥సీ[-మదిరాగ్భహమ్!న। ౨-మద్యము 

గృహమ్! చేయు నింటిపేవ, A tavern, au. 

గర్భాగారంవాస గ ర్భాగారమ్-వానగృహమ్!న। ౨ - పడక 

గృ టిల్లు మొదలై న యింటిలోపలి భాగము పేళ్లు, 

An inner and private room. ఇందు 

"మొదటిది చేనుని గర్భగ్భహమని కొందలు, 

ఇష్ az. 

మరిష్టం సూతికా, అరిష్టమ్-నూతికాగృహమ్! న॥ ౨ - పురు 

గృహమ్| ౨౬|| (కుట్టి టింటి సేకు, The lying-in-chamber, 

మూా౭ స్త్రీ నిబస్ధాభూ Ret ఇం 
శ్చన్ద / శాలా శ్రోగ్భ పామ ( కుట్టిమః॥ ప్న! ౧-జాతికట్టడపు నేల, చస) 

శాలా॥సీ॥-శిరోగృవామ్!॥న॥ ౨-పై మేడ పేళ్లు, 
ర్లు ౧౧ 

An apartment on the house top, 
ert. 
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వాతాయనం గవాతు వాతాయనమ్॥న॥-గవాతుః॥ప్రు॥ ౨-కిటికీల 

పేళ్లు A window, tae. 

న Coll lL _ 
(స్పా $) జ్ణపో మలణ్జపః || ర్న జనా శృయః॥ ఫు! ౨ ఆస్థా 

(2 ప్ర) జనాశ్రయః: నము మొదలయిన మండపము పేళ్లు, 

A temporary hall; a sanctuary, షత. 

హర్శ్యాది (ధని _వార్హ్యుమ్॥ న॥ ౧ - ధనినామ్ = ధనికుల 
నాం వాన) యొక్క, వానః= గృహము పెరు, * ఆదిశ బ్రము 

చేత అట్టాలకాదినామములును. గలవు, The 

abode of the wealthy, A grand edi- 

fice, ager. 

ప్రాసాదో (దేవ భూ ప్రాసాదః॥ వు! ౧ - దేవభాభుజామ్ = దేవ 

భుజామ్) | ౨౭|| నృహము లేక రాజగృహము, A temple or 

palace, aft. 

సౌధో(2 (స్త్రీ) రాజ సౌధః॥ ప్న॥-రాజనదనమ్! న!-ఉప కార్యా- 

సదన ముపకార్యోప ఉపకారికా॥ నీ! ఈ - 'రాజగృ్భృహము పేళ్లు, 

కారకా | A royal residence, wa: yt. ఉపకార్యో 

పకారికా శ బ్రములు గుడారము వేళ్లని కొందటు, 

A tent, ఇళ్ళ. 

గ్య స్పిక నృర్వతో। న్వు స్పికః - సర్వతోభ దః 8 - నన్ట్యావ_ర్తః - 

భద్రా నస్ట్యావ రా ద పిచ్చన్షకః పు! రదిశ బ్రముచేత రుచిక వర్ల 

యో(ఒవీచ)! ౨౮౫: | మానములు "మొదలై నవియు, ఈశ్వర సద్దు 

పిచ నక ః (ప్రభేదాహి నామ్ = రాజచేవగృహముల, ప్ర ప భేదాః = = ద్వార 

భవ స్తీశ్వరగడ్భనామ్) ఛేదాదిభేదముల చేంబుట్టిన రచెనావిశేషములు, 

న న్ర్యుగారంభాభుజా) భవ న్తి=అగుచున్నవి, అ_న్లః పుర మ్-అవరోధ 

(. _న్హఃప్రురం(స్యా) దవ నమ్! న॥ - కుద్ధాన్తః - అవరోధ! ! ఫు! ర-భూ 

రోధనమ్! ౨౯|| శుడా భుజూమ్ = రాజోలయొక్క_ 'స్రుష్రగారమ్ = 

_నశ్చావరో ధశ్చ (స్ర్రీలున్న యింటి చేరు, Serie. harem, 

aH. 
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(స్యా) దట్టః మామ. _ అట్టః॥ పు!-మోవుమ్-(పా, వ్ష్లోమమ్! ష్న॥ 

(మ న్ర్రీయామ్)! లి ఆ యుద్ధము చేయుటకయి వాకిటిమణ్ణపము 

మోందంగాని కొ త్తళముమోందంాని కట్టిన 

యింధ్హ పేళ్లుని కొండ అందురు, ౩ మేడలకు 

| వెనుకదిక్కునం గట్టియుండు గృహమువేళ్లని 

కొంద అందురు, A fortified place im 

> front of a building; the back -of an 
edifice. 

ప ఫఘాణః- ప్రభుణః-అలిన్దః (పా) అలిన్షః। ల్ల ప్రఘాణ ప్రఘ (ఆ \ 
లిన్లా బహిర్ర్యార ప్ర వు! క-తలవాకిటి ముందజునుండు ప్రకొష్టము 

కోవ కే ॥ 301 పేళ్లు A terrace before the house 
© 

door; portico, Taz. 

హణీచే, గృహోవ గ్రృవాణీ- దేహాలీ!నీ!౨-గడప పేళ్లు 

హా The threshold, ఇళళి, 

ల్యబ్లణం చత్వరా, అజ్బణమ్ (పా) అజ్బనమ్ - చత్వరమ్ - అజి 

జిలే। (అధస్తాన్రారుణి) రమ్! న॥ ౩ - ముంగిలిపేళ్లు, A 6066 or 

తిలా 

2 

yard, ward. 

విలా! వీ! ౧ - అధస్తాద్దారుణి = గడప క్రింద 

ర్వోక్కు_డు మాను, అడ్డకమ్మి, The lower 

timber of a gate, ఇళ, 

నాసా(దారూపరిపి నాసా! నీ! ౧- ఉపరిస్థితమ్ దారు = గడపకు 

తమ్)! 3a ఛై నుండు మ్రాను లమ్మీకమ్మి. The upper 

timber, భా. 

ప్ర చృన్నమ నరా వ్ర చృన్నమ-అ నృర్ష్యరమ్! న॥ ౨-లోపలి 

రం (స్యాత్ ) వాకిటి పేళ్లు, A private door, Wet at 

zaiar. 

పతుద్వారంతు ప పత,ద్వారమ్!న!-పతుకః॥ వు! ౨-దిడ్డివాకిలి 

తుక?। పళ్లు, A back door. 
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వలీకనీఢే) పటల| _ వలీకమ్ - సీధ్రమ్ - పటలప్రా న్తమ్! న॥ క 
స్రానే (2ఒథ) చూదకొణిగ పేళ్ళు ThE edge of th 

thatch, st ఇభ It 

పటలం రది] పటలమ్ - ఛదిః॥ మ్, నీ! ౨ - కప్పు పేళ్ల 

Roof, ga. 

_ గోపాననీ(తు వలభీ నగోపాననీ! సీ! ౧ - నలభీచ్నాదనే =కొణి 
చ్చాదనే వక్ర దారుణి) కాధార మైనవ క్పైనుగప్పుచున్న, వ క్ర దారుణి 

వంకర మ్హానిపేరు. కొందజు గోపానసీవల 
శబ్లములు రెండును గృహమునకు కసె 
వక్రదారున్ర చేళ్ళందురు, ThE wంంd of 

thatch, gta, 

కపోతపాలికాయాం | _ కపోతపాలికా॥ నీ! - విటజ్క_మ్॥ ష్న॥ ౩ 
తు విటజ్కం (ఫ్రన్న హర శ్రీవీహార గ్ఞానాదులయందు. జతురమై 
ఫుంనకము)॥ 9 3॥ పత్వులుండు మ్రూతుచే పేళ్లు A 12 య ౦0 

dovecot, Far ఇగ zat, 

(స్రీ) ద్వానా ద్యాః॥ ర సీ ' ద్వారమ్!న॥-ప్ర పృతీహోర$॥ష్ట 

రం ప్ర తీపహోశర; '3-వాకటి షే వళ్లు, A gate; entrance, CIE 

(స్వా) ది(తర్గిసు| వితరిః - వేదికా! సీ! ౨ - అరుంగు వేళ్లు 
ఏ2 ॥ 

వేదికా! A raised seat, axatr. 

 తోరణో (ఒ శ్రీ) తోరణః॥ ష్న॥-బహి న్బ్వారమ్! న! ౨-ఫ్రవ 
బహిన్ధ్వారమ్ మాలి కొదులుగట్టుటకొొలుకు గృహమువెలుప 

_స్తంభద్యయముచేం గట్టంబడిన ద్యావము వేళ్ల 
The outer gate; an ornamental arch 
are mr fare. 

(వురద్యారంతు) గోఫ్రరమ్! న॥ ౧ = పుర ద్వారమ్ = పట్టణపు 
గోపురమ్! 3౮॥ | వాకిలిపేరు, A City gate or temple gate 

|gt ar. 
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హృస్తినఖః! ఫు! ౧ - పట్టణపువాకిట శత్రు 
వులు గొబ్బున రాకుండ నిమ్నూన్నతముగా 

వేసిన మంటిదిన్నె పేరు, A turret protect- 

ing the .approach to the gate of a 

|city or fort, #1. 

(న్నథ క్రిమ)!కవాట। కవాటమ్ (పా) కపాటను - అరరము॥ త్రై! 

మరరం (తుల్య) ౨-తలుఫు పేళ్లు, A 1౦0%, fare. 

తద్విష్క. మే౭_ర్ల అర్లలమ్॥ న్న! ౧- తద్విప్క- మొ = = ఆ తలుపు 

లం (నన్సా)! వ్ర ్మో| చొక్క గడియమ్రాని $1, Door-bolt or 

(కూటం ఫూన్హ్యా 
రియ) ద్ధస్తినఖ(న్తన్ని) 

bar, sirat. 

ఆరోహణ ( (స్యా) ఆరోహణమ్-సోపానమ్ు! న॥ ౨ - సోపాన 

తోపానం ముల పేళ్లు, Stairs; steps of a staircase, 

శ. 
ని శ్రేణి స్వధిరోహి ని కేణిః-అధీరోహిణే! సీ! ౨ - ని చ్చెన పేళ్లు, 

ణీ A ladder, eet. 
సమ్మార్జనీ శోధసీ నమ్మార్షనీ-కోధసీ॥ సీ! ౨-చీంపురుకట్ట పేళ్లు, 

(స్యా) A broom, mig. 
త్పంకరో౭ వకర నంకరః-అవకర ॥ఫ్రు॥ ౨-తయా =ఆచీ(ప్రురు 

(స్రయా॥3౬| ఖీ ప్రే) కట్టచే, వీ పే=తుడువంబడిన ధూళి మొదలైన 

దాని పేళ్లు, Dust or sweepings, లల, 

ముఖం నిన్సరణమ్ ముఖమ్-నిస్పరణమ్! న! ౨- ఇంటివాకిట 

'నుండు ప్ర దేశము పేళ్లు, The entrance of 

a house, ఇల ¥ ఇగ ఇ Ia. 

నన్ని వేశో నిక నణమ్! నన్ని వేశ 8! వు!!-నిక ర అమ్! న! ౨-పట్టణము 

'చుట్టువాణీన బయలువేళు, An open space 

lin a town or village, gal I. 

(సమా) సంవసథ| _ సంవసథఃాగ్లామః॥ ఫు! ౨-గ్రామము వేళ్లు, 
గ్రామా A village, ria. 
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_వేగాటర్వాస్త(ం 

(స్ర్రైయామ్)! = 2|| 

వేశ్చభూః। సీ! - వాస్తుః॥ ప్న! ౨- ఇల్ల 
కళ్టుటకు యో గ మయిన భూమి పేళ్లు 

Building-ground; The site of a hab; 
tation, ఇం aI dua Tia. 

గ్రామా్త ముపళ (గామా న్హమాఉపశల్యమ్॥ న॥ ౨- గావ 
లం (స్యాత్ ) నమోప ప్ర జేశముల పేళ్లు, Space near 

village, wir. 6 

సీమసీమే ((న్ర్రీయా సీమా॥న్॥ - సీమా! ఆ,నీ! ౨- ఫొలిమేః 
ము) | గుజుతు వేళ్లు, The boundary or limit 

dtar. 
ఘేవఆభీరపల్లీ (స్యా) ఫఘోవ.ః! వు! - ఆభీరపల్లీ॥ సీ॥ ౨-గొల్ల ప 

వేళ్ళు A station of cow-herds, sare 

wr iq. 
త్పక్క_ణశ్శబరాల పక్క_ణః-శ బరాలయః॥ వు! ౨-బోయప 

యః॥ 5 ౮| పేళ్లు, The abode of the lowest men 

da ha ret wr via. 
బ్రతి ప్రురవర్లః పట్టణమునకు నంబంధించిన పదనమూపహామ 

ముగి సెను, 
న 

లే 

పీధ9ళిఖరియో న మహీ ధ్ర :-ళిఖరీ!న్ '-శోభృత్ -అహార్యః- 

భృదజష రం పర్య ధరః-పరర్షిత అద్రి కాగో త్రః-గిరిః-గ్రావా! న్ 

తాః | అద్రి గోత్ర గిరి అచలః-శె న లః-శితోచ్చయః! ఫు! ద౩-కొండ 
గ్రైవాచల ఫై 3 ల శ్రేల్రో పేళ్లు A Mountain or hill, were. 
చ్చయాః॥ 9౯|| లోకా 

లోకాలోకః-చ శ్రవాలః। ఫు॥ ౨-భూమికి, లోక శ్చ క్షవాల ప్ర త భూ నోటవ లెం జుట్టుకొనియుండు పర్వతము పేళ్లు, 

A range surrounding the earth, ఇళ 
షా 
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న్ర్రీకూట న్ర్రీకకు!  త్రికూటణాత్రిక కకుత్ | ద్, ఫు! ౨-త్రికూట 

(త్సమా)! పర్వతము పే సు A hill with three "సంజ, 

గాజా. 

అస్త స్తుచరమమోభృ అ_న్తః-చరమమ్మోభృత్ | ఫు! - అస్త 

పర తము పేళ్లు, The western mountain, 

॥ కాగ [ళగ, 

దుదయః పూర్వ ఉదయః-వూర్యపర్వతః! వు! ౨ - - ఉదయ 

పర్వతః | రం! ప పర్వతము పే పేళ్లు, The eastern mountain, 

saa. 

హీమాలయోం౭.. హిమాలయః-అ ది రాజః॥ ఫు!! ౨-హివువ 

దిరాజ సొ > 3 op: ఎన్టీ సుల కృస్వనము వేళ్ళు, fae. మలయః-చన్షనా 

య 'ఏవనౌాలయ:) లయః॥! ఫ్ర! ౨- మలయపగ౦తము చళ్లు, ఏ ద్ 
ఇ ఇష. 

హిమవాన్నివధో। పృవువాన్॥ త్ |! - నిషధః-విన్ల మాల్య 
వినో వమూలగవాన్ రల 

ధ్ లీ స్ వా౯ ॥ జ్ ॥- పారియా తి కః॥ ఫు!-గనమాదనమ్ 
పారియా తి కః | గన Pe థి 

Uy థి |॥|న॥ ౬-మణటియు హానుకూటము మొన లైనవి 
మాదన మన్యేచ నా య 6 

జ "ఇ ళో జ డడ . ఏక ప త్యేక పర్వతములు, ene sg Tq 

నగా ః॥ ఈం! 

పాహాణ వ్ర స్తర పాహాణః-ప్ర_న్తరః-గ్రావా! న్! ఉపలః - 

్రావోప లాశ్ళాన శి అశ న్ ,ఫు!! —_ శిలా-దృవల్ - (పా)ద్భశత్ ॥ 

లాద్భప.త్ | ద్॥ నీ! ౭ - రాతిపేళ్లు, A 56026 01 rock, 

ఇంల6. 

కూటో (ఒత్త) కరాటః॥ వు! - శిఖర్! వ్న॥-శృజ్దమ్! న। 

వీఖరం శృం |3- పర్వతశిఖరము పేళు, A peak or sum: 

mit, frat. 

ప్రపాతస్తు తటో భృ ప్రసాతః - తటః - - భృగుః 8! ఫు! 3౩ - కొండ 

గ్గః॥ ర ౨|| చజియకే పేళ్లు A precipice; a slope, a1, 
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= కటకో(2 క్రీ ప్రై నిక కటకః॥ ప్న! ౧ ౧ - అద్రెః నితమ్బః= = క్ర ండ 

మ్చో2. ద్రే 8) నడుముపేక్కు The side or ridge of a 

mountain, శక్త లగ 

స్నుః ప్ర స్థ స్పాను స్నుఃప్ర శాపస్థః! ఫు! సానుః॥ ప్న! 5-పర్వతము 

(ర న్ర్రీయామ్)! యొక్క ననోమయిన భూమి వేళ్లు, TaAable- 

land, Tart. i 
ఉత్ప; ప్రన్తవణం ఉత్పః। ఫు! వపనవణమా। న॥ ౨ - కొండ 

యూట పేళ్లు, A fountain or spring, 

Ti. 
వారి ప్రవాహోే వారి ప వాహః-ని ర్రరః-రుర వు! - (పా) 

నిర్హ రో రురః॥ ౪౩|| ర్యురీ!నీ! 3 _ కొండయందుం బుట్టిన జలప్రవా 

3 వాము, A Cascade; water- fan, ITI. 

దరీతు క న్దరో (వా స్త్రీ) దరీ॥సీ॥-కొన్లర 8|| ప్ప! ౨-పర్వతబిలము పేళ్లు, 

An artificial cave, wet, 

(చేవఖాతవి లే) గు గుహాో॥ వీ! - -గహగరమ్॥ న॥ - ౨- బేవఖాత 

హో! గవ్యారం బిబే= దేవతలవేతం ద్రవ్వంబడిన విలముేే పేళ్లు, 

A natural cave, a den, JT. 

గద్జ్నళెలా(స్తు చ్యు గణ శేలాః॥పు॥ ౧-గిశేః=పర్యతమునుండి, 
తాః సూలోపలా గ చ్యు తాః = జాజిన, .స్టూలోపలాః = గొప్పరాళ్ల 

ర్క! ౮౮ సే, Huge rocks fallen from 2 moun- 

5 tain, ఇగ agri. - 
ఖనిః ((స్ర్రీయా) ఖనిః (పా)ఖానిః ॥సీ॥ ఆకర ః॥ వు! ౨-లోవా 

మాక రః (స్యాత్ ) రత్నాదులు పుట్టు గని పేళ్లు, A mine, 7a. 

పాదా; ప్రత్య న నప పాదా ప్రృత్యంతపరగతాః॥ ప్ర | 9- పెద్ద 

ర్వ ఆః | కొండనమిపమునందు. బట్టుకొని యు న్న 

తిప్పల పేళ్లు, Hillocks near a mountain, 

vert 
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ఉపత్యకా (2ఒద్రే ఉపత్య క1సీ!౧-లఅ ద్రే:=పర్వ్యతముయొక్క , 
'రానన్నా భూమి) ఆసన్నా భూమిః = సమీపమైన (క్రిందటి భూమి 

వేరు. Land near the foot of a moun- 

tain, au. 

(రార ్ వ) మధిత్యకా॥| అధిత్యకా! సీ! ౧ - ఉర మ్ =పర్వతము 
ర౫॥ యొక్క. మోందిభామిపేరు, Land on a 

mountain, Tater IA. 

ధాతుః॥ వు! ౧-ల ద్రైః = పర్వతముయొక్క_, 
ద్య ద్రేః) మనశ్సిలా= హరితాళము, ఆది='మొదలయిన 

శిలావి కార ములకన్ని టికిని సామాన్యనామము, 

A mineral or fossil, argu. 

గైరికమ॥ న! ౧- వాని విశేషనామము, 
Red chalk, గళ. 

నికుజ్ఞుకుల్ణా (వాక్టీ | నికుక్ణః-కుల్ణః॥ప్న॥! ౨-ల తాదివిపాతోద-రే = 
బ్ లళాదివీపాతోద తీగలు “మొదలయినవానివేతం గప్పంబడి 

-శ్ర)॥ ౪౬.| గృహమువలె నున్న పొదలపేళ్లు, A bower; 

a place overgrown with creepers, &c. 
GER 

బతి ఎశ_లవర్గః పర్వతములకు సంబంధించిన పదనమూహము 

ముగి సెను, 

ఠి 

రికం (తు విశే 

పతః9)| 

అట వ్యరణ్యం విపి అటవీ! వీ॥ అరణ్యమ్-విపినమ్-గహనమ్- 

'నం గవానం కాననం | కాననమ్- నమ్! న! ౬-అడవిపేళ్లు, కానన 

వనమ్! వనశబ్దములు తో.టకును_ ఎేళ్లని . కొంద 

అందురు, A grove, A forest, Tw, 

. మహారణ్య మర మహారణ్యమ్! న॥-అరణ్యానీ॥సీ॥ ౨-దొడ్డ 

ణ్యాన్ యడవిపేళ్లు, A large forest, ఇత్తి? SHCA 



1039 అమరకోశము [ద్వితీ య 

గృహారామ స్తు గృహారామూనిమ్మటః! వు! ౨ - ఇంటి 
నిష్కు టః॥ ర౭॥| చేరువనున్న తోంట పేళ్లు, A grove near a 

house, afiar, 

ఆరామ (స్పా), ఆరామః! వు! - ఉపవనమ్॥ న॥ ౨-కృ త్రి, 

దుపవనం (కృ తుం మమ్ = మనువ్యులు పెట్టినతద్వనమ్ = ఆ వనము 

వనమేవ కత వేళ్లు, A garden, ar, 

(అమాత్య గణికా వృతువాటికా! నీ! ౧-అమాత్య" గణికాగే 

గేహోపవ నే) వృత. పహోపవ నే= ప్రధానుల యొక్కయు. వేశ్యల 

వాటికా! రల! ముక్క_యు పేండ్లలోప లి తోటపేరు, ఇ శ 
ఇగ! fia. 

(ఫుమా, నా క్రీడ ఆ క్రీడః॥ వు! ఉద్యానమ్! న॥ ౨- సాధా 
ఉద్యానం (రాజ స్పా రణమ్ = నకలజనులకు  సాధారణవుయిన, 

భారణం వనమ్) | రాజ్ఞః 8 = రాజుయొక్క, వనమ్ = ఉపవనము 

చళ్లు, A public park, qq, 

(స్యా చేత దేవ) ప్ర ప్రమదావనమ్ (పా) ప్రమదవనమ్! న॥ 

మదావన (మన్త్వఃపురో |౧ - అ_న్హఃురోచితమ్ = అంతఃస్రురమునకు 

చితమ్)॥ లోా॥ మాత్ర ముచిత మైన, ఏత చేవ = ఈ రాజు 

తోంటపేద, A royal pleasure garden, 

ta ar afi. 

వీధ్యాలిరావలి। వ ఏధిః-అలిః-ఆవలిః-పకి ౯ శెణీ |సీ|! ౫% - 

కర్రల పం_క్రిమాత్రము పేళ్లు, A row or range, 

శేఖా (పా) లేఖా-రాజిః ॥వీ॥ ౨-ఎడ తెగక 

దట్టమైన పం_క్షిశే పేళ్లు, A continuous line, 

డో 
pal 

రేఖాస్తు రాజయ;ః! 

maT. 

వన్యా (వననమూ వన్యా సీ! ౧ - వన నమూహము పేరు, 
5, . యా స్యా) A multitude of groves, ఇళళి. 
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దజ్ము_రో౭_భినవో అజ్కు_రః (పొ) అజ్కూర ౪-అభినవోది త్ ॥ 

ద్భిది! ౫౦! | ద్॥ ఫు! ౨ - కొ త్తమొలక పేళ్లు, A germin 

or sprout, ygt 

శాఖీ విటపీ పాదప 

_స్హరుః। అనోక హఃకుట 

స్పాలః పలాళీ ను ద్రు 

వమూగమా:ః॥ సం|| 

వానస్పత్యః(ఫ లై వానస్పత్యః ఫు! ౧-ఫుప్పాత్ =ఫవుష్పము 

ఫుష్పాత్) వలనం బుట్టిన, ఫైః=ఫలములతోం గూడిన 

మామిడి మొదలయిన వృతుముల "పీరు, 

A tree fructifying from blossoms; as 

the mango &c. ge x1 madara గళ. 

(౫ రవ్రుప్పా)ద్యన వనస్పతిః (పు! ౧- అనం లా 

స్పతిః | తేక కలిగిన ఫలములతోొ 6 గూడిన పనస 

మొదలయిన వృతుముల చీర, A tree 

fructifying without apparent blos- 

soms; as the bread-fruit &c. కాల కి 

far mata Te. 

ఒవధ్యః (ఫలపా ఒహధ్యః |సీ| ౧-ఫలపాకాన్నాః =పండుచు
 నే 

వృకుః-మహీరుహః-శాఖీ॥న్ ॥-విటపీ॥న్ ॥- 

పాదపః-తరుః-అనో క హాః-కుట =-సాల$- పలాళీ 

న్ |-ముదుమః-అఆగమః ॥పు॥ ౧౩-వృతుము 
Jy 0 

పీళ్తు A tree, Ys, 
య 

-కొనాః) నశించు అర(టి వరి మొడ లై నవానిపేరు, 

- An annual plant, Hed అ ane are 

శక. 
ల 

న కంప కా ఫు హః ౨ - గొడ్డువొక 
(స్యా) దవన ఏఃఫలే అవస్థ్య్యః ఫలే గృహి M క 

ఒడ 
5 

గ్రుపాః | ౫|| ఫలించు మ్హాశు పేళ్లు, Fruitful, 

are te. 

వన్ట్యో౭-ఫలో౭-వ వన్గ సః - అఫలః - అవనీ ॥న్॥ 5-గొడ్డు 

“స్రేల్టీచ య 
మాని పేళ్లు, Barren; fruitless, qf 

శక, 
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ఫలవాన్ ఫలినః ఫలవాన్|త్ !-ఫలినః-ఫలీ!న్ ॥ 5-త జాల 

ఫలీ! మునం బండియున్న వ్లూని వేళ్లు, Bearing 

fruit, aa weg te. 

పఫ్పల్లోతు ల్ల సం పుల్ల =జత్సు ల్ల ః-నంపుల్ల ః ఆ వ్యాకోశ 

ఫుల్ల వ్యాకోశ వికచ (పా) వ్యాకొహః-వికచః-స్ఫుటః - ఫుల్ల 8 - విక 

స్ఫుటాః॥ ౫౩1 పుల్ల |సితః॥ రావికనించిన దాని పేళ్లు, Blown as 2 
(కైశే వికసితే flower, fer gar. 

స్యుర వన్ధ్యాదయ ని అవంధ్యశ బ్దము మొదలు ఏకసితథ బము 

షు) | వణకు నన్నిశ బములును క్కిలింగములు, be se 

స్థాణు(ర ప్రీ )ధు)వ స్థాణుః॥వ్న ॥- ధువః-శజ్కు. 8|| ప్ర! 3౩-మూాటు 
శృజ్ము_ః పేళ్లు The trunk of a lopped tree, 

Tar, 

(హృన్వశాఖా శిఫం),  శఈుపః॥ వు! ౧ - కజు చకొమ్మలును డడ 
శుపః | ౫౮||లును గలిగియు న్న గుజ్జమాతు పేరు, 

A small tree with short branches, 
set shed xr ger te. 

ప్రకాక్టా)_స్తమృ _న్తృమ్చాఃాగుల 8! ఫు! ౨-ప కాండము లేక 
గులా ఆకులు తటుచుగాగలదాని పేళ్లు, (ప్ర కాండ 

మన వేళ్ళకును కొమ్మలకును నడువునుండు 
భాగము, A shrub, ఇల. 

(అ 

వల్లీతు | / — - న్ వీ వ్రతతిర్హతా।| వల్లీ (పా) వల్లిః- వ్రతతిః-లతా॥ సీ॥ 3- 
తీంగెపేళ్తు A Creeper, =a. 

లు 

_ (లతాప్రతానిన)), _వీరుత్॥ ధ్॥ - గుల్మినీ! సీ! - ఉలపః॥ వు! 
వీపద్దుల్సిన్నూలప ఇత్వ | 9 - తీగౌాల గుంపు గల పొదపేళ, అకుల ౧ శి థ్రీ ఖీ ౧ 
వీ॥ ౫% | నమాహము గల తీగా వేళ్లని కొ”ందటు, 

A spreading creeper, ఆగ. 
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_గాడ్యారోస)న ఉచా సృ )యః - ఉ త్సేధ-ఉచ్చ)యః॥ వు! 

నయ ఉలే ప ధకో 3 - నగ హ్యతోవా: = పరగ తాదుల వాడవు 

వృషీయక్న క )| పేళ్లు, The height, of a tree, hill &c. 

కణ్ణ[౫. 

(అత్త) ప్రకాజ్ఞ ప్రకాజ్ఞః॥ప్న!-స్కన్టః!వు! ౨-మూలాల్ = 

స్స్క-_న్ధ (స్ప్య్యాన్లూ లా వేరు మొదలు, శాఖావదే = కొొములవణకుం 

చ్చాఖావఛే న్తరోఖ॥ గల, తరోః = చెట్టుయొక్క. మధ్య భాగము, 

Xe||The trunk, mero. 

(నమే) శాఖాలతే శాఖా - లతా! సీ]! ౨- కొమ్మ? పేళ్లు, 
A branch, ఇళ. 

స్కన్ధ శాఖా చాలే స్క_న్థళాఖా - శాలా॥ పీ! ౨ - మాశు 

'మొదటికొమ్ము వేళ్ల పేళ్లు, A principal braich, 

aga wat. 

శిఖా జే | శిఫా-జటా॥ సీ! ౨-చెట్టు మొదటియూడల 

పేళ్లు, A fibrous root, కోత్త, 

(శాఖాశిఫా) ఒవ "అవరోహాః 8! ఫు! ౧ - శాఖాశిఫా = చెట్టు 

రోవా (స్పా న్న్లూలా కొములయందలి యూడలకును, మూలాల్ = = 

చా గంగ తాల తా)॥ చెట్టు మొదటనుండి, అగ్రమ్ = కొనవరకు, 

Ae కా = పోయిన, లతా తీగకును పరు, 

IA scandent fibre, ఇళ ఇ! ఇగ. 

శిరోఒగ్రం నీఖరం. శిరః న్! - అగ్ధమ్! న॥ - శిఖరమ్॥ ప్న॥ 

(వానా '.. ౩ - చెట్టుకొన పేళ్లు, “The top or crown of 

eG treé, Ee Ca) fee en 

మూలం బుధ్నో2ఒ|, మూలమ్! న॥ బుధ్నః (పా) బధ్నః - 

జ్ర) నామక ః। అజ్జి )నామకః॥ ఫు! క - చెట్టు మొదటి పేళ్లు, 

The root, ఇళ. 

సారో మజా (సమా) | సారః - మజ్జా॥ న్, వు! (పా) మజ్జా' ని! 
ద ౨- చెట్టులో నుండు చేవ పేళ్లు The pith, 

ఇ. లా 
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త్వక్. (త్రై నల్కం త్వక్ | చ్, నీ న్! - వల్క-మ్- -వల్క_లమ్ | ప్న॥ 
వల్కల (మస్రీ 9-నార పేళ్లు The bark, Jw, 
మ్) | 

కాన్టం దా ' శకాష్టమ్ - దారు! న॥ ౨ - - కొయ్య పేళ్లు, 

Wood, mE. 

ర్విన్ధనం త్వేధఇడ్భ ఇన్సనమ్- -వఏధః॥ న్, న[-౩ధుమ్! న॥-వధః॥ 
మేధస్పమేత్ (సై వు! - "సమిత్ | ధ్, సీ! ౫ - నమిధల పేళ్లు, 
యామ్) | Fuel, కళ. 

నిష్క_హః కోట, నిమ్మ_హాః॥ ప్రు॥-కోటరమ్॥ ప్న॥ ౨- మాని 

రం (వానా) తొఆఅ పేళ్లు The hollow of a tree, 
. a (అ ౧౫ 

rae. 
1 క్రొ _ | ద్ర లం 

వల్లరీ మళ్ళురీ ((స్రై వల్లరీ మళ్ఞరీ! సీ! ౨ - వువ్వులగుత్తికింగాని 

యా)। డా || పూచినకొవ్ముకులాని పేళ్లు, కప్ ఇకారాంత 

ములును, A flower-stalk; a compound 

pedicel, qf, 

పృత్త)ంపలాశంఛద పత్తమ్-పలాశ మ-ఛదనమ్-దలమ్-పర్ష మ్! 
నం దలం పర్లం ఛదః|న॥ - ఛదః॥ వు! ౬ - ఆకుల పేళ్లు, A leaf 

(స్రమా౯)! పల్ల వో | foliage, Tar. 
(ఒ శ్రీ) కీనలయం పల్ల వః॥ వ్న॥ కినలయమ్॥ న॥ ౨- చిగురు 

పేళ్లు, “ఆకలతో. గూడిన గంటు చే పేళ్ళని కొంద 

అందుడు, A sprout or shoot. VA twig 
full of young leaves, tga. 

విసారోవిటపో (ఒస్తే విసారః॥ ఫు! - విటపః॥ ప్న ౨-క ములు 

యామ్) | ౬౦|| చిగుళ్లు మొదలయిన వాని నమూహము ఛే పేళ్లు, 

The 1 branch and its shoot, eta [a 
ఇక్ ఇక్ఞ్రా౫. 

(వృజాదీనాంఫలం) సనమ్ (వా) శన్యమ్: న॥ ౧-వృత్షుములు 

నస్యం |మొదలయినవాని ఫలముపేకు, Fruit; 

crops; harvest, xq, 
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నృ_న్తం ప్రసవబ్య। నృ నృమ్- ప్రనవబన్రనమ్॥ న॥ ౨- తొడిమ 
నమ్! పేళ్లు The foot stalk of a leaf or fruit; 

the peduncle, gest. 

(ఆమే ఫలేశలాటు శలాటుః॥ త్రీ! ౧-పండనికాయ, Unripe 
fruit, Iu. 

, జ్ 

(స్పా చు స్క) వానమ్॥ త్రి! ౧ - ఎండుకాయ పేరు, 
వాన (ముఖి షు) | . 

( ఛేస్తిమ) Dried fruit, Wat. 
౬౧|| 

శారకో జాలకం,  వారకః॥ ఫు! - జాలకమ్॥ న॥ ౨ - కొందటు 

లం 

“ 

కును, కొందటు మొగ్గల గుమికిని పేళ్లని చెప్పిరి, 
A bud or germ, ఇని ఇల. 

కలికా కోరకో(=| కలికా॥ వీ!-కోరకః॥ స్న॥ ౨-ఇంచుకంత 
(స్ర్రీయామ్)! వృదికొందిన మొగ్గల పేళ్లు, An unblown 

అధి ౧ య . 

flower, wit. 

(స్యా) ద్దుచ్చక సై గుచ్చక ః-_నృబక 8| ఫు! ౨-౫ న్నేగు మొద 

నోబకః ల న వానియందు నొక క మృయందు. గాన 

జాం , 

బడు ననేక పుష్పముల గు శ్రిపేళ్లు, A 145061 

of blossoms, ges. 

కుటలో ముకులో| _ కుట్లులః॥ ఫు! - ముకోలః॥ ప్న ౨-అప్రుడు 

(2 (స్ర్రైయామ్)॥ ౬౨ విక సింపంగల మొగ్గల పేళ్లు, An opening 

bud, త్లజ్ఞాల. 

((స్ర్రీయ) సుమన సుమనసః। న్ ,సీ,బ॥ ఫపుష్సమ్-ప్రసూనమ్- 

పసూనం |కోసుముమ్ - సువుమ్॥ న॥ ౫ - పువ్వుల పేళ్లు, 

కుసుమం సుమమ్! సుమనశ్శ బ్దము ఏక వచనమునను గలదు, 

A flower, ఇం. 

మకరన్గః వుష్పరనః, మకర న్షః-వుష్పరసః!ఫు! ౨-పూం టే నె పేళ్లు, 

The honey of flowers, At. 
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పరాగ స్పుమనో రజః, పరాగః॥ ఫు! సుమనోరజః॥ స్, న॥ ౨_ 

౬౨|| పుప్పొడి పేళ్లు, The pollen of a flower 

farina, TUN. 

నవే నర్వమ్ = (రాగల వృ తలతాదులు, 

సర్వం) అన్నియు, ప్రనవే= ఫుష్పఫలవాచక మైనవుడు; 

ద్విహీనమ్ = (స్ర్రైలింగ వుల్లింగములు లేనిది) 

|నవుం ంనకమే యనుట, 

(వారీత క్యాదయః వారీత క్యాదయః =హరీతకి కోశాతకి మొద 
(స్ర్రీయామ్)। ల నవి, పృసవే=ప్రుప్పఫలవాచక మైెనపుడు, 

ర © 
రొ వాయె (శ్ర్రియామ్ = స్రీ లింగమునందు వ _ర్తించును, 

. అక్వళ్తవై ౯ ణవ స్తా ఆశ్వర్థమ్ -మవై ణవమ్-స్తాతమ్-నై య గో 

థు న య గోమైబ్లదం ధమ్-ఐస్టుదమ్-చార్హ తమ్! న॥ ౬ - జనా 

(ఫలే)! క్త ఛ్రార్జ్ల అశ్వ స్థౌదివ్యకముల ఫలము పేళ్లు, 
తంచ 

(ఫ తేజవ్వ్బ్య్యూ) జమ్బూూః!సీ!జమ్బు-జామ్చవమ్ 13-జమ్మ్యూః 

జమూ ప (త) జమ్బు | ఫలే= నే నేడుపండు పేళ్లు, The rose-apple 

జామ్సవమ్। fruit, Mtg. 

(పుప్పే జాతీ ప్ప జాతీ ప్రభృతయః = జాతీమల్లి కా శేఫాలి కాది 

భృతయ న్ప్వలిజ్షా) శబ్దములు, ఫుప్పే=వుష్పవాచకమ్ములైనవుడు, 
న్వలిజ్ఞాః= తమలింగములు గలవి; (స్రైలింగ 

ములే యనుట, 

(ప్రహయః ఫలే! . వ్రివాయః = ప్రహిమాషముద్గయవాదిశ బ్ద 

౬|| ములు, ఫలే = ఫలవాచకమయిన పుడు, 

న్వలిజ్షా: = తమలింగములు గలవి; ఫున్నింగ 

_|ములే యనుట, 
[| 
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విదార్యాద్యాః = విదారీ గమ్వారీ మొద 

లైన శ బ్బములు, మూ లేఒసి=పుష్పమున శే 

కాక మూలమునకు వాచకములయినఫుడును, 

|న్యలిజ్ణాః = తమలింగములు గలవి; (గ్ర లింగ 

ములే యనుట, 

(విడార్యాద్యా స్తు 

మూ లే౭..పీ) 

(పే SAE రీ వీ పొ పాటలా = పాటలాశ బ్లము, ప్రుస్నే = ఫుష్చు 

టల్యా! వాచకమయినపఫుడు, ్లైబేఒవి= నప్ర్రంసకలింగ 

మునందును, అపిక ్టమువలన గ్ర్రీలింగమం 

దురు వ ర్థించునుః | 

బోధిద్రుమశ్చలదలః బోధి నుమఃా చ లదలః-పిప్పలః-కుఖ్ఞు రాళ నః- 

వీప్పలః పేజ్ఞరాశనః। అశ్వశ్తః॥ వు! ౫ - శావి నెట్ట, The holy 

fig-tree; Ficus religiosa, watd. 

కపిగ్థకదధ్భా గ్రాహీ! న్ | - మన్దథః-దధి 
oo 9 P 

ర థి ల్జే ౮/ పామ న్న ఫలః-పుప్పుఫలః-ద న్హక ఈ ఫు! ౭- వెలగ చెట్టు, 

థాః।| (తస్మిన్, దధి 
The wood-apple tree, Feronia elep- 

hantium, #fuea «7 ఇళ, 

ఉదువ్చుర 8-జ | నుఫలః య యజ్ఞాజ్ఞః- హేమ 

దుగ్ధ కః॥ ఫు! ర-అ త్తి చెట్టు పేళ్లు, Glomerous 

గ tree, ait ఇ? స. 

కోవిదారః - చమరికః - కుద్దాలః - యుగ 

ప్శకః! వు! ర- ఎజ్జకాంచనవు చెట్టు పేళ్లు, 

Mountain ebony, Bauhinia varige- 

gata, xaxit. 

పర ౪|ఫ్రు॥-విశాలత్యక్ ! చ్ ,సీ! శారదః! 
నషం 

ఫు! (పా) శారదీ॥ సీ!-విపషమచ్చ్భదః! వు! రా 
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వజాకులరంటి పేళ్లు, Echites scholaris, ఇల 

qu fear. 

ఆరగ్వభే రాజవృ|  ఆరగ్వధః (పా) ఆరుగ్వధః _
 రాజవృమః - 

తశ మ్యాక చతురజ్డు శమ్యాక ః (పా) శమ్బూక ః, నమ్చూ
క:ః-చతుర 

లాః॥౬౯| ఆ శేవతవ్యా బ్రులకి - ఆశే
వతః - వ్యాధిఘాత ః-కృత మాల ః- 

ధిఘాతకృతమాల సువ సువర్ణ కః॥ వు! ౮ - శేలచెట్టు పేళ్లు, C5512 
జ్! 

రకాః। fistula. 
at) 

ఇ 

(సుష)ర్హమో శీదన  జమా,గః-ద ననరః - జము క-డెమ్నా ర జా 

థా బ ఆ బి ఏ | 

శ భల జమృ జ మ్భారజ జమ్మలః। ఫు! గనిమ్మ చెట్టు పెళ్లై; Lemon 

మృలాః। ౭0! ౪66 diy ఇ చక. 
| 

వరుణో వరణ స్పేతు వరుణః-వరణః-సేతుః - తిక్త శాక ః - కునూ 

స్పి క్షశాకశుమారకః రకః॥ వు! ౫-ఉలిమిరి చెట్టు వెళ్లు, Crataeva 

Tapia, qa. 

పున్నాోవురుమ స్తు. పున్నాగః - పురుషః - తుజ్ద:-కేనరః- దేవ 

జః శేసరో చేవవల్ల భః: వల్లభః॥ ఫు! ౫ - సురపొన్న పేళ్లు, Rottlera 

eo౧l|tinctoria, ¥at. 

పారిభ ద్ర నిమ్బతరు పారిభ ద్రః - నిమ్బతరుః - మగ్దార ః-వారిజా 

రద్దారః పారిజాతకః | తకః॥ వు! ర-పారిజాతము పేళ్లు, Coral tree. 

mara. 

తినిశే స్యన్షనో నేమో. తినిశ ః-న్యన్షన ః- నెమిః-ర థ ద్రుః- అతిముక్ష 

రథ(దు రతిముక్షకః! క-వజులః-చి త్రకృత్ ॥ఫు!౭-నెమ్మి చెట్టు పేళ్లు, 

వస్టులశ్చిత్రకృ Dalbergia Oujeinensis, 40. 

చా (థచ్యా) ీత్లన పీతనః-క వీతన 8-౪ మ్రూతక | ఫు! ౨-అంబా 

కవీతసా | అన్ఫూత కే భప్పువెట్టు పేళ్లు, Spondias mangifera 

fran. 

“ “వుధూశేతు గుడ | మధూక ;-గుడపుష్పః- మధుద్రుముః = వా? 
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పువ్పముధుగ్రుమా [ వ స్థః - మధుష్టులః॥ వు! ౫-ఇప్పనమూా)ని పేళ్లు, 
వానప్రస్థ మధుష్టితా ౨25312 latifolia, aq. 

జలజేజశ్రమధూలక ః 8||  మధూలకః॥ ఫు! ౧ - నీటంబుట్టిన యిప్ప 

మా౮నిపేరు, 

పీతా గుడఫలన్న్రంసీ పీలు:-గుడఫ ఫలకాస్తంసీ॥ న్ , పు! 3-గోయ 

పేళ్లు, Cannabis sativa, Careya arbo- 

rea. 

(తస్మిం స్తు గిరినమ్మ అవమోటః-కన్షరాలః (పా) కర్చ్పరాలః॥ వు! 
వే)! ౭6 అకోట ౨-గిరినమ్భు వేతస్నిన్ =కొండగోయ, guglans 

కన్దరాతా (ద్వా) regia. 

వజ. లేతు ని అజ్కోలఃనికోచకః! ఫు! ౨-కౌడుగు చెట్టు 

కోచకః | పేళ్లు, Alangium. 

పలాశే కింశుకః| _ పలాశః - కింశుకః - పక్ష ః-వాతపోథః! ఫు! 

పర్షో వాతపోథో ర - మోదుగ చెట్టు పేళ్లు, Butea 064052) 

TERT. 

(2.థ) వేతసే॥ ౭౫| -వేతనః-రథః - అభ్రవుష్పుః - విదులః (పా) 

రా oy సుప్పపిదుల విదుర శీత =వానీర కవళ్థంలః| పు! ౭-ప్రబ్బలి 
వ | 

క్రీతవాసీర స్ట్రలాః చెట్టు పేళ్లు, The rattan plant, 4g, 

(జ్యా) పరివ్యాథ పరివ్యాథ 8 విదులః-నాచేయా॥ సీ!-అమ్బు 

విదులా నా చే యీ ' వేతనః॥ పు! ఈ - సీరు ప్రబ్బలి చెట్టు పేళ్లు. 

చామ్బు "వేతసే! ౭౬|| 

కోభాజ్ఞే శిస్తు శోభాల్ఞనః -శిగ్రుతీక్ల్ల గన్ధక -అటీ బః-(పా) 

తీక్లగన్థకా &ీ బ మో అవీ.బః-మోాచకః | ఫు! ౫ే్మునగ చెట్టు పేళ్లు, 

. చకా | Moringa Pterygosperma. 

(ర కసూ) మధుశిగ్రు మధుళిగుః! పు! ౧-ఎజ్జవువ్వులమునగ పేరు, 
(స్పా 5 OY జ 
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దరిష్టః ఫెనిల (స్సృమా)॥ అరిష్ట $- ఛేనిలః॥వు! ౨-కుంకుడు చెట్టు పేళ్లు, 

రర Soap-nut tree, Tar. 

బిల్బశ్నాణ్ణిల్య శె లూ, బ్బ్వః -శాణ్జిల్య = శె లూర 8 = మాలూర ౩- 

రామాలూో శీఫలా' (శ్రీఫలః॥. ప్ర॥ సవా గే అడు చు జృళ్లు, Egle 

నవి | Marmelus, fae 

ఖో జటీ పర్క_టీ ప్రత కజటీ॥న్, పు॥ పర్క టీ॥ నొ, పు! (పా) 

(స్యాత్ ) జటీ-పర్క_టీ॥ సీ: ౩ - జువ్వి చెట్టు పేళ్లు, Ficus 

venosa, at. 

న్య గోధో బహు న్య గ్రాధః - బహుపాత్ ॥ ద్॥ వటః॥ ప్ర! 

పా ద్వటః॥ 2౮॥||3 - మో చెట్టు, Banyan or the Indian 

fig tree, qin. 

గాలవశ్ళాబరో లో గాలవః- శాబరః (పొ) సాబరః-లో ధ్ర ౯ 

ధ్య_స్టిరీట _స్తిల్వమా తిరీటః-తిల్వః:-మార్డ నః! ఫు! ౬-లొద్దుగు చెట్టు 
రనౌ | పేళ్లు Tymplocos racemosa. 

ఆమ శ్చూతో ర ఆన్రుః-మూ+తః-ర సాలః॥ వు! 3 - మామిడి 

సాలే వెట్టు పేళ్లు, Mango tree, ఇగ్యా, 

(= సౌ)నహశారో। సహాశారః॥ వు! ౧ - అతిసౌరభః అసౌ= 

(౬తిసౌరభః)॥ ౭౯|| మిక్కిలి పరిమళముగల మామిడి, A Ver? 

fragrant sort of mango, Gx TH ఇగ 7&3 

faa. 

' కుమోోలూఖలశే |. కమ్భుమ్ - ఉలూఖలకమ్॥ న॥ - కాళికః- 

(క్లీజే) కాళీకో గుగ్గు గుగ్గులుః-పు' 11 వు %- పగ్గిలపుచెట్టు వేళ్లు, 

లుః ఫురః। The 024001 tree. Bdellium,. age 

|కుమ్మాలూఖలకమ్ - అని యెకనామముగా, 

సొంద అందురు. 
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త. 

"శేలుః(శేషాతకళ్ళిత - శేలుః- క్రేష్టాతకః-శీతః-ఉన్దాలః _ బహు 

ఉద్దాలో బహు వొ వారకః॥! పు! ౫- విరిగి చెట్టు చేళ్ళు, Gordia 

"రక్! ool! myxa. ' 

రాజాదనం ప్రియా । 

లశ్చ నన్నక ద్ర ర్ధనుః | 

కట ;। 

రాజాదనమ్!న॥ పి ప్రియాలః (పా) పియాలః- 

సన్నక ద్రుః -ధనుఃపటః (పా) ధనుపట ?॥ ఫు! ఈ- 

మోరటి చెట్టు పేళ్లు, Ghironjia sapida, 
శా 

గమ్మారీ-నర్వతోభ డ్రా దా-కాశ రామధుప గమ్బారీ సర్వతో భి 
రి కా-(శ్రీష్ట- -భ ద్రపర్ణి | నీ॥ కాశ్ళర్య ః| ఫు! భద్రా కాళ్ళరీ మధుప 

చ్లా! ౮౧|| (శ్రీపర్షీ 

భ్ దృపసీచ కాశ్ళర్య 

లా 

౭-గుము సైడు చట్టు చళ్లు, Gmelina arborea, 

art. 

కర్కన్థూః॥ ప్ప! బదరీ - కోలీ-ఫరోశణ్చా॥ పీ! 

ర- శేగుచెట్టుశే పేళ్లు, | మొదటి 9 ను గంగ చేటు 

నకును, ఘోేర్టా శబ్దము "రేయబండునకును 

'పేళ్లందురు, ఇచ. 

(వ్యథ దృయోాః) 

కర్క_న్లూర్బ ద రీ 

కోలీ ఫో కౌ 

కువలమ్ - సేనిలమ్ - సౌవీఠమ్-బదరమ్ - 

కోలమ్॥ న॥ హా రేగుపండు పేళ్లు, Zizyphus 

jujuba, az ఇల. 

స్యాదుక్టాక ః - వికజ్క_తః - స్రువావృతుః- 

గ (టన సు ఫ్రై ఘపాత్ ! ట్, వు! ౫-పుల్ల | వెలగ 

కువలఫేని బే! ౮౨|| 

సౌాపీరం బదరం కోల 

(మథ స్యా)క్స్వా 
దుకళ్ణాకః | వికజ్క_త 

స్సు) వావృత్ గని 

లో వ్యాస్తు పాదవి 1 j 

౮5! 

వరావతో నాగ 

రజో 
౧ 

వర్ణ, Flacourtia 520162. 

ఐరావతః-నాగర జ్ఞః॥పు॥ ౨-నారదపు చెట్టు 

పేళ్లు Orange, ఇ, 

"నాదేయూ భూమి, నా బేయీ-భూమిజనమ్మ్భు కా! సీ! 9 కాకి 
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జమ్బుకా | నే రడుపేళ్లు, ఈ ఈ ను వారదము పేళ్లందురు, 

తిన్లుక స్సూర్డ గకః తిన్దుకః-స్ఫూర్జకః- కాలన్కన్యః-శితిసార కః॥ 

కాల సనశ్న శిత్నా పు! ఈ - తుమిక చెట్టు. వేళ్లు, 1010903709 
రేే॥ ౮౦౪॥ 8614660052, arate. 

[| కాశేన్లుః కులక'ః కా శేన్లు=కులకఃా ౩"కపీలుకః-కాకతిన్లు క :॥ 

కాక వీలుకః కాక పు! ర - నల్లతుమికి పేళ్లు, Diospyros 
తిన్లుకే | tomenfosa, ఇగ ఇలా 

నోలీడోరయూటలో,  గోలీఢః (పా) గోలీవాఃణరూటలః॥ వు! - 
ఘగ్దా పాటలిర్భోతు ఘణ్చా-పాటలిః (పా) పాటలా! వీ! - మాతుః- 

ముష్క_₹"॥ oi ముష్క_కః (పా) ముష్కు_రః॥ ఫు! ౬-మొక్క_ 

పుచెట్టుచేళ్లు, TT, 

తిలకః తురక ల్స్ తిలకః-తురక (ఫ్రీ) మూన్ ॥ త్ ,ఫు॥ క-తిల 

మాన్ కప్రుచెకు, లః. 
ర 

(నమా) పిచులరూ విచులః-రూబుక్ 8|| ఫు! ౨-పక్కె_ చెట్టు పేళ్లు ॥ 
బుక! | 

The tamarix tree. 

(శ్రీపర్లి కా కుము (శ్రీహ్స్లా కా - కుముదికా - కుమ్బో॥ నీ! - 

దికా కు మ్ఫోకైడ వ్ వై_డర్యః -కట్ఫలః' ఫు! ౫ - శుశు చెట్లు పేళ్లు, 
ర్యకట్ఫతా! _ ౮౬|| న న | 

Teak, ard. 

రృముకః ప్టిక్రా కృముకః - పట్టి కాఖ్యః - పట్టీ న్! లామా 

ఖ్య (స్పా) త్సట్టి లా ప్రసాదనః! ఫు! ర - ఎజ్జలొద్దుగు పేళ్లు, ILC 
యొప్రసాదన; | 

తూదస్తు యూపః తూదః - యూపః (పా) పూగకాకృముక 1- 

కముకో బవ వ ఫు! బవ - | డ్ర్ బ్రవ్నాణ్యో ద్రిహ్మణ్యః॥ ఫ్ర! ద్రైహ్మదారు తూలమ్! న॥ 

బ్రహ్మదారుచ। ౮ ౭|| ౬-గంగరావి పేళ్లు, Hibiscus 00610 6౪3, 

తూలంచ వకరగ. 
ఆం ( Nod A _ తొక నీపన్రియక కద నిషః ద్రియకః క దమ్మ: హల ప్రియః] వు 
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మ్న్సాస్తు హలి ప్రియే! ర _- కడప చెటు పేళ్లు, Nauclea orientalis, 

వ. 

ఏీంవృత్ ఒరష్కు, _ వీరవృతుణఅరుమ్క.రః॥ వు! - అగ్నిముఖీ! 
-రో౭గ్నిముఖీ భల్లాతకీ పీ! - భల్లాతకీ॥ త్రి! ఈ - జీడిచట్టు పేళ్లు, 
(త్రి మృ ౮౮ | | Marking nut. 

గర్దభాన్లై సక నరాల గర్హభాణ్ణః - కన్షరాలః - కఫీతనః - సుపా 

కపీతన స సుపార్శ ౪కాః | |ర్భరకః - స్తతః! వు! ౫ - కలుజువ్వి వేళ్లు, 

స్రతశ్చ Ficus tuperculata, mee. 
ల రా రా శ్రే తిన్దిడీ చిఖ్బా తి విడీ (పా) నిన్నిడీ-చిఖ్బా-అప్లికా! స్స్! 

2ఒ.ఒమికాఒ |3 - చింత చెట్టు చేలు, Tamarind tree, 
౧౧ 

ఇగాల్త[. 

(థో) పీతసారశే ॥| ఫీతసారకః-నరకః - అననః (పా) ఆనన?- 
జ 

శీ x క్షా జస Om Cn a ౮౯|| నర కా౭.సన బన్థూఃక పుష్పః వ్రీయకః-జీవకః॥ వు! ౬ వేగి 

బన్ధూక ఫుష్పు న్రీయక వ్. వేళ్లు, Terminalia alata tomen- 

జీవకాః | 6032, శ౭లజా, 
సాలేతు సర్గః క సాలః-నర్జ =శకార్భ సః (పా) కాగ్గ ఫ్రా లఅశ్వ 

జ ఆ ళు ర నో ర్త అజ జ్జ 
శ్వ్యాశ్వకర్ళకా న్పన్య కర్త కశ-నన్యనంవర :॥ పు! ౫-మద్దిచెట్టు పేళ్లు, 

౯ 

సంవర ః॥ Fol pPentaptera arjuna, aid. 
నదీనర్దిోవీరతర రి నదీనర్ణః - వీరతరుః - ఇన్దద్రుః - కకుభః- 

నరు కకుభో౭_ర్జు అర్జున 8॥ ఫు! ౫ - ఏజుమద్ది చెట్టు పేళ్లు, ఇర 
నః | 

ర్చ 

రాజాదన ఫలాధ్య రాజాదనమ్-ఫలాధ్యవమ్! న॥ - వీ, కా॥ 

శ &తరికాయా వీ! 3- పాల చెట్టు చేరు, Id. 

(మథద్వ యో) కాగ ఇజ్జుదీ!ప్ప!-తాపనతరుః। ఫు! ౨-గార చెట్టు 

ఇ్టుదీ తాపనతరు పేళ్లు, ఫుష్ధుంగమునందు ఇబ్లుదః, Bramble, 

శశ. 



122 ఆమరకోశము [ద్వితీ య 

హృ స్లేచర్శిమృదు భూర్జః-చర్జీ! నొ॥ - మృదుత్వక॥ చా పు! 
తుచ | ఏి-భుజప గ్ర ఫ్ర చెట్టుపేరు, The birch tree, 

. Au FT qa, 

_ పిచ్చిలాపూరణీమో పదరా పావడా మారాయా 
వాచి రాయు శ్నాల్మలి (పా) స్థిరాయుః॥ , న! = శాల్లులిః। (పా) 

_(ర్షప్రయోః)॥ | కలులిః ప ప్ప! ౫ - బూరుగు చెట్టు పేళ్లు, Silk- 

_ cotton tree, renal. 

_ పిచ్చాతు శాల్మలీ పిచ్చా! సీ!-శాల్చలీ వేష్టః॥ఫు! ౨-బూరుగు 
వేసీ బంక వేళ్లు, Its gum, rena ఇగ ల్లా, 

:  రోచనః కూటశా రోచనః!ఫు!-కూట శాల్బలిః[ఫు! ౨-కొండ 

ల్శలిః। బూరుగు పేళ్లు, ల rT, 

చిరిబీలోగన క్షమా చిరిపిల్వః-న క్రమాలః (పా) నకృమారః- 

లః కరజశ్చ కరక! కరజః - కరబ్లకః॥ వు! ఈ - శానుగు పేళ్లు, 
| జు లు 

గ! ౮2166402 arborea, #1. 

పృకీర్యః పూలిక పృకిర్యః (పా) ప్రక్రః - పూతికరజః - 

' రజః పూతికః కలిమా | పూతికః - కలిమారక;ః (పా) కలికారకః॥ ఫు! 

._రకః | ర- నెనులియడుగు చెట్టు సేళ్లు, Gray bonduc, 

|r 
జగ . అధ 5 . (కరక్ఞభేదాా _ష్ట్ర వడ్డ)న్టః॥ ఫు! - మర్క_టీ-అజ్జ్ఞారవల్లరీ॥ సీ! 

' డక మర్మ ట్య ఈ 5 ను వరునగా ఆజుగంట్లు గల కానుగు 

ర వేల్లరీ॥ నర! నకును, తీగెకానుగునకను, నిప్వువ న్నెగుర్తులు 

గల కానుగునకును పేళ్లు, 

ర్ | © 
రో హీ రోహీతకః రోహీ=1న్ 1-రోహితకః-్లీ హాశ త్రుదాడిమ 

ఫుష్పకః॥ పు! ర-ములుమోదుగు పేళు, 

| బాలతన గాయ త్రీ! సీ! (పా) గాయ ల్రి!న్ | - బాల 
॥ | 

యః ఖదిరోదన్గధా| తనయః-ఖదిర ః-ద_న్హథావనః॥ ఫు! ర-చండ్ర 
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నా. 

వనః | న్! చెట్టు పేళ్లు, Mimosa catechu, కాల 

అరి మేదో ఏటది చే అరి మేదః-వి* :దిర 8 పు! ౨-దుర్ణంధముగల 

చం డ్ర వేళ్లు వెలితుమ్మపేళ్లని కొందజందురు, 

A feud mimosa. | 

కదర (ఇది కేసి తే)|| కదా ౯సోమవల్క_8|ఫు॥ ౨- వెలిచండ్ర, ఉళ్లు, 

సోను ఎల్కో_ఒ A white mimosa, zt. 

(ప్యథ, వ్యాఘ ) వ్యా ఘుపుచ 8 - గన్దగ్వహ న్వకః- వరణ్ణణా 

పుచ్చ గ న్టర్వహ_్య న ఉరు బలో - రుచకః (పా) రుబుకః - చి, త్ర గ్ర 

శ్రా॥ గమ ఏరణ్ణ ఉరు చదు. కాక జుల 8- _ 9 — ము కపలాబ్లులః మళ్జాః వర్ధమాన 8 -వ్యడ 

కళ్ళు రుచకశ్సి నా మృకః॥ వు! ౧౧ ఆముదపు చెట్టు పేళ్లు, 

కశ్చ (నః) | చు? Palma christi; Ricinus communis, 

. vs, 
పళ్బొబ్షులో మళ్జావర్ల qt 

మానవ్యడవ్చు కాః॥ 

(అల్నాశ మో)శ మి ఛశమిరః॥! పు!! ౧-అల్పాళమి =విన్నజమ్మి 

ర (స్సాత్ ) చు పేరు, AUC 

నమిా-న కృుఫలా-శి వా! సీ! ౩ - జమ్మి చెట్టు 

49, Mimosa 210162. 

వ వ్యితకః - మరువక: -వ్వననః-క రహో హాటక 8- 

వ శల్యః "_ మదనః' ఫు! ౬ - మంగచ్చెట్టు పేళ్లు, 

టకః॥ ౯౮|| శల్యశ్చ Vangueria spinosa or Gardenia 

మదే dumetorum, HEAT. 

న్ధ క్ర పాదపః పారి న] క,పాదపః-పారిభ ద్ర, దకః॥ ఫు! భద్ర, దదారు- 

భోద్రకో భద ద చారు ద్దుః లినోకొ-పీతడాద(పో) పూతిదాదోచారు
- 

దశలీమం వీత హరు చ పూతికాష్ట్రమ్! న॥ ౭ - చేవ దారువృతుము, 

దారుచ॥ పూతికాష్టం చేవడారుకే బ్వము! ష్న Uvaria longifolia; 

చ.(న ప్ప స్యు కేవ Commonly called deodar: ar
e 

- దారు 
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ణ్యథద్వయో;) | 

పాటలి; పాటలా. 

మోఘా కాచస్థాలీ 

ఫలేరుహా॥ ౧౦౦|॥ 

శ్వా మాతు మహి 

లాహ్యయా! లతా 

' గోవనినీగు న్హా) పియ 
దా "6 

బు ఫలినీఫరీ॥ ౧౦౧| 

విష(కే నప ప్య క్పెనా గన్ధఫలీ 

(సా) | 
మణూక పరప 

ర్ CD లం 

త్ ర్త నట కట్వబ్ల 

డుణు"కా 8|| శ్యోనాక 
Ce 

శుకనా నర దీర వృ న 
వ" ఫలి 

కుటన్నటాః |. శోణక 

శ్వారలొా 

తిష్సు ఫలా తామ 

లకీ (త్రిష)! ౧౦౩| 
అమృతాచ వయస్థాచ 

(త్రిలిజ్లస్తు) విభీత 

పాటలిః॥ ప్ప! పాటలా - అమూాఘా -4ప్ఫా) 

మోఘా-కాచస్థాలీ(పా) కాలస్థాలీ-ఫ లేదహా- 

కృష్ణవృన్నా-కు బే రాశీ | వీ! ౭-కలిగొటు చెటు 
గం ఆలి ॥ ౬ ల 

పేళ్లు The trumpet flower, Bignonia 

suave olens, Tea. 

శ్యామా - మహీలాహ్వాయా - లతా-గోవ 

నిన్ ఆ గున్దా) - ద్రీయద్దుః ఆ ఫలిస్-ఫలీ-విష్వ 

క్పేనా-గన్ట ఫలీ- కారమా ॥ వీ[- వీయకః! పు! 

౧౨ - ప్రేంకణపు చెట్టు పేళ్లు 210162 

cadamba, A fragrant seed so named, 8 
STAT... 

మణూక పర 8 - పతోరః - నటః-క ట్వజ్ఞః- 
CE at.) 'ఈ ౯9 ౧ 

డుగ్ణుక 8 ఆ శో్యోనాకః - శుకనానజ-బుతుక-దీర్ల 

వృ_న్హః - కుటన్నటః - శోణకః (పా) శోనకః- 

అరలుః (పా) అరటుః॥ వు! ౧౨ - దుండిగవు 

చెటు చేళ్లు,,సెద్దమా ని పేళ్ల ని కొందణందురు. 
ఠి ౧౧+ D౨ ౧౧ 

Bignonia Indica, వ్రుఖగగగా. 

తిహ్య ఫలా॥ సీ! - ఆమలకీ॥ త్రి!-అమృ తా- 

వయసా! నీ! ఈ - ఉసిరికచెట్లు పేళ్లు Emblic 
థి కు ౧ 

myrobalan,  Terminalia belerica, 

MT. 

విభీతక' | & - అతః - తుపః-కర్త పుల$ః- 

క అత్షస్తువః కర్గ  భూతావానః - కలిద్రుమః॥ ఫు! ౬ - తాండ్ర, 

ఫలో భూతావానః క | చెట్టు పేళ్లు, Beleric myrobalam, fut 
'లిదుముః॥ ౧౦౪౮ 

(UU 

అభయాత్వవ్య ఛా 

కా వః. 

అభయా-అవ్య ధా-పథ్యా - నయస్గా (పా) 

పథ్యా వయస్థాపూత శాయస్థా-పూతనా-అమ్భ తా- హరీతకీ-హైచు 
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నా౭_మృ'తా। హరీతకీ | వ వటి తీ_కిచకీ (పా) చేతకీ- - శ్రేయసీ - నీవా! క్స్ 

మైమువతీ -దేచకీ శ 

యనీనివా!! 

౧౧- -కరక చెట్టు పేస్టు, Yellow myrobalan, 
౧0౫ గ 

erminalia citrina, uaa. 

పీత ద్రుస్సరలః యో 
డి 2 
పితదుః - సరలః! ఫు! ప య య స్ ఫు! పూ తికాప్టమ్! న॥ 

A) ౧ 
తికాస్టం 

(చాథ) ద్రుమోల్పిలః ద్రుమోత్సలః-కర్ణి కారః - పరివ్యాథః॥ వు 
కరి కారః పరివ్యాథ్ 93 - కొండగోలప పేళ్లు Pentapetes aceri- 

folia, ఇలాగా. 

లకుచ ౯ లికుచః-డహు:॥ వు! కి-కమ్మ రేగు 

చళు, గజనివ్యుపేళు, Artocarpus Lucucha 
౧ ఆలీ (య 3 

at. 

పనగః కళకి ఫలో పనసః (పా) పణన:ః - క క్టకిఫలః॥ ఫు! ౨ 

పనన చెట్టు పేళ్లు, The jack tree, Arto- 

carpus integrifolia, ఇఇ. 

నిచులో౭_మ్నుజల్ల నిచుల =-అమ్బుజః “పో (పా) వాక్జలః॥ 

వళ్ళ రు జ్ఞలః | ఫు! 3 - గన్నేరుచెట్టు పేళ్లు, Eugenia acu- 

tangula. 

కాకోదుమృరికా| కాకోదుమ్చరికా - ఫల్లుణమలపూః (పా) 

సరత 2 రఘునే వులయూా౭-జఘ నేఫలా!సీ! ర- కుక్కు మేడి పే పేళ్లు, 

లా! గం ౭|| Opposite 162766 fig-tree, Hed. 

“4 ౬ _ ర ఎ uo యా 

అరిస్ట 8 సర్వతోభ ద్రః వాబ్దుసి ర్యానః 

మూలక ః-పిచుమన్టః (పా) విచుమర్ల ః - నివ్బుః। 
షస నరంతో అరసు స్సు స్ 

భద్రహి ఫ్ ని ర్యా స 

వవూలకాః | వీచుముష్ట ఫు! ౬ - వేప చెట్టు పేళ్లు, Margosa tree, 

న్స సిమ్ళో (2_థ) Melia azadirachta, గిగా 

విచ్చిలా॥ నీ! - అగురు! న! - శింశ పా (పా) 

నింశుపా॥ సీ! 5-ఇరుగుడు చెట్టు పేళ్లు, 

కవిలా-భన్నగ ర్భా! వ్ 9- కంప్రుగల ఇ
రు 

పిచ్చిలాఒఒగురు రిం 

నపా॥ ౧౦౮! 

క పీిలాభ న గర్భా 
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(సా) గుడుపేళ్లు, ఈ ౫ ను ఇరుగుడు వేళ్ల ని కొంద 

అందురు, Daldergis 3513800, RAT. 

శిరీపస్తు కవీతనః। శిరీహః-కవీతన౩-భబ్జేలః (పా) భల్జీరః॥ వు! 
భల్ణలో (౬ప్వథ, 3 - దిరి సెనపుచెక్టు చళ్లు, Mimosa “sirisha, 

fart. 

బామ్సేయ శ్చవ్చు చామ్చేయః-చవ్పుకః- హూమఫుపష్పుకః! ఫు 

క్రో "హీమపుపస్పుకః! 98- నం పెంగ చెట్టు శే పేచ్చు, Michela ర 

౧౦|| paca, qq. 

(ఏతస్యకలికాగన్ధ గన ఫలి॥సీ॥ ౧-ఏతన్య = = సంపెళయొక్క_ 
ఫలీ (స్యా కలికా= మొగ్గ పేరు, iq. 

దథ) శేనశే! వకు కేసరః-వకులః! ఫు! ౨ - పొగడ వెట్టుపేళ్లు, 
లో Mimusops eler gi 

వఖులోఒతోశే | వములః-అ అకో :॥ ఫు! ౨ - అశోకముపేళ్లు, 
జ ౧౧ 

ఇకా. 

(నమా) కరకదాడి కరకః-దాడివుః॥వు! ౨-దానిమ్మ చెట్టు పేళ్లు, 

వకా॥ ౧౧౦| Pomegranate, wart. 

చామ్పేయః కేన చామేయ - కేసరః-నాగ కేనర -కాజ్బునా 
రో నాగశేసరః కాబ్బ హ్వాయః! వు! ఈ - నాగశేనసరము. జేళ్లు, 
నావ్యయః। |Mesualferrea, mti¥xat. 

జయూజ య న త జయాజయసీ-త ర్కారీ-నా దేయీ-.నైః నెజయ 

'ర్కా.రీనా చేయీ వైజ్. స్తికా॥ సీ॥ ఈ- -తక్కిలిచెట్టు వేళ్లు, గీ eschy- 
య నికా! ౧౧౧| | nomene scsban. 

శ్రీపర్ల మగ్నిమన్థ (శ్హ్రపర్షమ్॥ న॥ అగ్నిమన్ధ్థః॥ ఫు! కణికా - 
(స్ప్యాల్] ) కణిశాగణ గలే కారకా జయ?! వు! ౫ - నెల్లిచెట్టు పేళ్లు, 

a spincsa and “longifolia, 
కాళ. 

థకుటజ శ్శక్ర్రోవ కుటజః - శ కః - వత్సకః। ఫు! గిరిమల్లీ కా, 
త్సకో గిరిమల్లీకా॥ స్పీ॥ ర-కొడిసెచెట్టు పేళ్లు Neriumantidy- 

౧౧2! | sentericum, ge. 

కారికా! జయో... 
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ఏత రవ) కలి 

శవ). యకభత్రలు 
వం(ఫలే)। 

కలిబ్వమ్! న॥ (పా) కలిజ్లా- కాలిజ్లీ॥సీ॥ ఇన్ల 9 
వమ్-భ దయవమ్॥ న॥ 3-వతసొ ఫతే యవ భద్ర | ాఎతని నఖ = 

శ కొడిసెచెట్టుయొక్క_ ఫలము పేళ్లు, 

కృష్ణ పాక ఫలా 

విన్న సుపేణాః కరవు వు 

ర వీ! ౧౧౩ | 
© 

థి 

కృష పాకఫలః - అవిగ్నః - సుపేణః-కర 
“Yoh ఆన —_ ద ఆప : రక ః॥ పు! ఈ కలి వె చెట్టు పేళ్లు, కృష్ణపాక 

ఫలశ బమునకు కప్ప పాక; - పాక కృషః అను 

మొదలగు నానారూపములును గలవు, 

Carissa carandas, ate. 
కాలస్క_న్థ_స్తమా కాలన్క నః - తమాలః - తావిజ్బుః! ఫు! 

ల (స్సార్ట) క్రాపిక్చొ 3 - సముద్రతీరమునందలి నల్లనియాకులుగల 
(2=_ప్యథ) చీకటి చెటువేళు, కాలా. ee 

A) ౧౧ 

సిన్దుక 8 సిన్లువాశే సిన్లుక $ - సిన్లువార 8 - ఇన్ష)సురనః॥ ఫు! 
అన హో = డ్ | లం N 

న్ష్రనుర న నిరు జ్ఞ నిర్షర-ఇన్లా ణి కా! నీ ౫-వావిలి చెట్టు పేళ్లు, 
నా?ణికే (త్నవి! ఎల్ గ. య ద గణే ( ఫ్రపీ Vitex trifolia and 0124260, హ్ 

౧౧ 

వేణీగరాగరీ చేవ] శశీ - గరాగరీ (పా) ఖరాగరీ॥ సీ॥ జేవీ 
తాలో జీమాతే (9 శాల; (పా) చేవతాడః -. జీమూతః॥. ఫు! 

త్యపి)! ర - చేవతాళవృకముశేళ్లు, శల, 
ల , 

(శ్రైవా_ప్రినీళు హా (శ్రీహ స్తిన్-భూరుల్ల! సీ! ౨ - గురుగు చెట్టు 
ర్ల కు 

3 

తృణళూల్యం తు తృణకూల్యమ్ (పా) తృణళూన్యమ్! న 

వుఖవ్లికా॥! ౧౧౫॥| భూ (ప) తృణళూల్యాా - తృణళూన్యామల్లి కా —- 

పడి శీతభీరుశ్చ భూపదీ - శీతభీరుః॥ సీ॥ ౪ - మల్లె చెట్టు పేళ్లు, 

Jasmin, afgat. 

(మై వా)2.౭_స్ఫోటా ఆస్ఫోటా (పా) అస్ఫోశా। సీ! ౧-వనో 

(వనొద్భవా |) దృవా =అడవియందుం బుట్టిన, సైవ=ఆ మల్లె . 

| చేరు, 
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ఆలా లలా బామాకావాాలాలాల అలా చలనాలను. ాపనాాలా మాలా జాల అాదనానానాలా నా 

"శేఫాలికాతు సువ| _ శేఫాలికా- సువః హానీ! . ౨ -నీలికా సా ని 
హో (నిరు సలి కాచ గుణ = నల్ల వావిలి చె ఘా పేళ్లు, Justicia’gande- 

సా)॥ ౧౧౬| 052, వా. 

(సితాఒసాౌ శ్వేత శ్వేతసుకసా - భూత వేశీ॥ నీ! ౨ - సితా 

సురసా భూతవే (శ్య అహా కల్లప్యలగం వావిలి చెట్టు పేళ్లు, 

థ) మాగధీ! గణి మాగధీ- గణికా - యూధికా-అవు స్టా! 

/ కా యూధికాఒమ్చ సీ ర-అడవి మొల్ల పేష్టు, Jasminum auri- 

స్థా culatum, గా 

(సావీతా) హేమ 'హేమప్పుమ్చీకా! నీ! ౧- పచ్చపువ్వుల 

పుప్పికా॥! ౧౧౭ మొల్ల "పేరు, 

అతిము కః పుణ్ణ) అతిము గక - సుణ్ణ)కః | పు! వాన ని - 

క (స్పా $) = ద్యాస ్లీ మాధవీ-లతా॥ వీ! ౫-పువ్వులగురు వెందపే పేళ్లు, 
మాధవీ లతా! Gaertnera racemosa, aradt. 

అన 

సువమునా మాలతీ సువునాః॥ స్! మాలతీ-జాగణిః॥ వీ! ౨-జాబజి 

జాతి పేళ్లు, Jasminum grandiflorum, ared. 

స్స_స్తలా నవవూలి నప్పలాః-నవమాలికా॥ | ౨-విర జాజి పేళ్లు, 

కా! ౧౧౮| Double jasmin, axatfuaT. 
అద న ఇద యన్ మాఘ్యం కున్షం మాఘ్యుమ్ - కుష్షమ్! న॥ ౨ - మొల్ల పేళ్లు, 

Jasminum multiforum, ua. 

ర కకసుబనూకో, ర కృకః - బనూకః - బన్లుజీవకః॥ పు! 3- 
—0 లి ఆయ ణి . 

బనుజీవకోః | మంకెన పేళ్లు Pentapetes phoenica, 
థి 

ఇ౭ాకా ఇ57, 

వో కుమారీ తరణి  నపో-కువూరీ-తరణిః॥ వీ॥ 3-విన్ననోరంట 

పేళ్లు, Aloe, guiat. 

రమానసు మహా అమ్హానః॥ వు! మహానహా॥ నీ॥ ,9 - పెద 
౧౧ జావ అ a) 

నహా॥ ౧౧౫ |గోరంట పేళ్లు, Globe amaranth Ae. 
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(తత్రకోణే కో) కుర కుర వక'ః॥ ఫు!! ౧-ఎజ్జపువ్వుల గోరంట వేడు, 

( నృత్రపీతె) కుర | _ కురళ్జకః॥వు॥ ౧-పచ్చపువ్వులగోరంట పేడ, 

స్రీ మిక ద్య్యయో స్ల్రీ _ మిల్రే! నీ! బాణా! ప్ప! దాసీ॥ నీ! 

ర్వాణాదాసీ చార్తనల ఆ_ర్హగలః! వు! ౫ - నల్లపువ్వులగోరయ పేళ్లు, 
శ్నసా॥ 4 ౧౨౦! ౫. 

సై రేయకన్తు ము  సైరేయకః॥ వు! ముక్టా॥ సి! ౨ - ములు 
a టా లా గా 

జై (స్యా) గోరంట పేళ్లు, Barleria లప. 

(త్తస్నిన్ )కుళవకో 
ws ని 

| 

(ముప గోతసి Na న 

' చరీ(ద్యయాః) | 

కురవకః॥। పు॥ ౧- ఎజ్జుపువ్వుల ములు 

నోరంట పేక, శాన. 

కుర క్ఞాక పు! సహచరీ!ప్ప!। ౨-పీ తార్మ్యు] = 

ష్ పచ్చపువ్వుల ములుగోరంట పేళ్లు, aa 

ఉడువుస్సమ్ (పా) పథ ఢా సుహ్పమ్ lన॥! - 

జపా! సీ! ౨ = డాసనపు చా పేళ్లు, China 

(rose, GT gq. 

వ(జపుస్ఫం (వు న జ్రపుప్పమ్॥న॥ ౧-తిలన్యయత్పుష్పుమ్ = 

హం తిలన్య యతే )| నువ్వుపువ్వుల పేరు, The blossom of 

sesamum, fe క రాణ. 

ఉడువుష్పుం జపా 

విహాన శత ప్రాస రృతిహోసః 3-శ త ప్రానః- చళ్జాతః -హొాయ మాం 

చాత వాయవర రక; ర వ్ర్శ్ర్య! పు మశ్నీరు పేళ్లు, కొొందణు 

కాః ౧౨౨| కరవీర మొదటి రెండుశ బ్దములు తెల్లగ న్నే రునకును 

తక్కిన మూడు నెబ్లగ న్నే రునకును శుభం 
వూ, ౧౧ 

దురు, Oleandar, ఇళళి 

కరీశేతు కకర గ కరీర $= కృకరకాగృన్థిలః॥ వు! 3- వెణుతురు 
Wy క ఆ 

న్గిలా (వుభౌ) | చెట్టు పేళ్లు, హరిం 

9 
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ప తాపసాౌ | 
©) 
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ఉన్న త్తః కితవో ఉన్న _త్తః-కతవః-ఘా _ర్తణధత్తూరః-కనకా 
భూర్తాధళ్తూరః కనకా ప్యాయః-మాతులఃమదనః॥ వు! ౭-ఉమ్మెత్త 

హ్యాయః మాతులో వేళ్లు, Thorn apple, Ax, 
మదన ల 

(శ్చాస్యఫ లే) మా మూతాలవుర్ర కః! వు! ౧-అన్యఫ లే = దీని 
తులపు త్రక | 'ఫలముపేరు 

ఫలపూరో వీజపూ ఫలపూర:ః - బీజపూరః - రచకః-మాతు 
రో రుచకో మాతు క్యా కః! ఫు! ఈ - మూదీఫలవు చెట్టు పేళ్లు, 
లుబ్బ కే! ౧౨ క! Citron, waar. / 

సమిరణె మడవ  స్యవ్వారణః - మరువకః - పృనవువ్పఃఫణి 
కః ప్రస్థవువ్నః ఫణిర్ద ర్హకః (పా) ఫణిజ్జకః-జవి్వ్బార ౯! ఫు! మరు 
కః జవి్వర్బారొ (=| నముశే పేళ్ళు, Sweet marjoram, axa, 
ప్యథ,) 

అ వ గ. 

యర న కఠిల్ణార పర్గానః శాక తిష్ట ర రః-క జేర కః॥ ఫు! 3 - నల్ల 

అ a _ 
(సితెఒర్టకో(ఒ త్ర “అరక ఫు! ౧- తెల గర పేరు, 

జ ౧౧ ౧ 

వారీ! న్ | - చిత కః-వహ్నీనంజ్ల కః! వు! 
వషీ అ కం | క్ర a Cy 

బాగం ° క - చిత్రమూలము పేళ్లు, Ceylon Lead- 

‘wort, జ. 

అర్కాహ్వుః - వసుక; - ఆస్ఫోటః (పా) 

ఒ౭-స్ఫోట గ ణరూప అ్రస్లాత -గణరూపణవికీరణః-మన్హార :-అర్క_ 
వికీరణాః! మన్దార శ్చా ప్రర్ర,॥ ఫు! ౭ - జిరైడు చెట్లు పరు Swallow 

| ణా గు ఈక, ౧౧” 

ర్క పై 
౯ 

అర్కా.హ్యవసుకా | 

త్న 

worl, 1. 

న్ వ తాప వ] ఆ | 
(2౬-త్రశుశే)2.లర్క_ అలర్క_ కాపు తాపనః! వు! ౨ అత్రశు్నూ = 

 తెల్లజిగ్ణాడుపేళ్లు, The white swallow 

wort, గళ్, 

శినముల్లీ పాశుపత శివమ్యు! వీ! _ పాశుప ;-ఏకాస్టాలణాబకః 
ఒం ! నో 



శాండము)] వనొపుధివర్హ్య ము 181 

"శ్ ద్ర ప్రీ వాణి అష ౨ అగు! ఇ ల ౮ సకా్టాలో బక వసుః! | (పా) బుకశావసుః! ఫు! ౫-బకప్రుప్పము పేళ్లు, 

ఇల్లా కార్యా, 

వన్షావృతోదనీ వృ, వ స్టా-వృమయోదనీ-వృషరుహా-జీవ న్తికా!సీ! 

తరహా జీవ న్తి (శ్రే|ర - బదనిక “పేళ్లు, A parasite plant, 

త్యపి) | aa. 

వ త్పాద్యసీ న్నరు. వ త్నాదసీ-భిన్న రుహా-గుడూచీ-త, ప్రి కా- 

హా గుడూచీత న్లి) కా అమృ తా-జేన నికా-సోమవల్లీ -విశల్యామధు 

ఒన్ఫు తా। జీవ వస్తికా పక్షీ | వీ! గా-తిప్పతీలా పేళ్లు, Menispermum 

సువ విశల్యా వు, glabrum, శ. 

పుస్టి స్టిపి i 

ల చేపే మ; మూర్వా - డేవీ - మధుర సా-మారటా- 

భురసా మోారటా తేజ ' కేజసీ-న వా (పా) స్రువా - మధు "టి కా_నుధు 

సీస వా! ట్ & పణ (పా) ధనుః శ్తేతే - గోకర్టి-టీ పలువల్ణి | వీ! 

మభశ్రే జ్ర వీలు దం- వాలో చెట్టు శు, Dracona nervosa, 

| తము 

వగ ప ఇల్ల ఆం ఫ్రీ న్నే 
పారా౭_మ్మ స్థావిద్ధ పారా-అమృస్టా- విద్దకర్టీ -స్థాపనీ స్ శ్రేయసీ- 

స యసీ శివా (పా)రసా-వ “కాష్టి లా హపీచలీ-ట్రనీనా- 

పాప 'వనతి క్తి కకా॥ వీ! ౧౦ _ అగవసాంటే పేళ్లు, 

చేలి ప్రాచినా.వనతిక్టి Cp hexandra. 

కా | 

కటుః - కటువ్వురా (పా) కటమ్మ రా లా 

3 నోళా రోహిచే కటు ' అకో కా-రోహిణీ- కటురోహీణే-మత్స పి రౌ 

రోహి లవ్షీ|| మత్స్యవీత్తా. కృష్ణభేదీ-చ శ్రా చ కాడాశకులాదని॥ వీ]! డా - కటుక 

చకా క్షు | రోహిణి పేళ్లు వేళ్లు wen అశోకరోహిణ్ యని 

రుం గలదు, Black hellebore. 

కటు కటువు రా 

కస్త స భ్రేదీ 

లాదసీ! 

ఆత గుస్తా౭.జిహో అత్సగుపా - అజహా-అవ్య జ్జ ఎర్ర ౯ అరా = 

ఒఒవ్వగ్గూ కః నం. రాస్తా ప్రావృపాయ: శీ న్య
 ట్ర కా-తూకశీమ్మి కవి 

వృషాయణే। దంత | కమ్మూణా
నుర్కటీ! ర్ఫీ| డా = దురదగొండి చెట్టు జ 

రెం క్యా 

శంస ౧ 
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బుహ్యనస్రు కా శూక్రశి పేళ్లు, Dolichos pruriens, waa, 
మ్సిః కవికచ్చూ శ్చ 

మర్క_టిీ। 

వ పిర్చ న చిత్తా చస చిర్రై-న్యగ్ర రకర కమర 

గ్రథి ద్రవ స్తీ శమ్చరీ (పా) నమ్మ -వృపా- ప్రత్య కృ్రాణాసుత - 

వహ! క 3॥ పత్వ | రణ్ణా '-మూవికపన్తీ | వీ! ౧౦ - ఎలుక చేవి చెక్టు 

క్టేణేనుత శ్రేణీ రణా చేరు, Anthericum tuberosum, faa, 
Uy ఢి య 

మూషిక పర్ల న్టసి | 

అపావూర నే ఎ అవామార్షః ఆ 3 ఖరి రిక్ - ఛామార్షవః - 
౧ రా 

ఖరికో ధథామౌార్షవ వు మయూర క;॥ ఫు! ప్రత్యకృష్మ (పా) ప్రత్యే 

యాూదశకా॥ ప్రత్యకృర్త కష - కీశవల్లీ (పా) కశపర్షీ- కిణిమీ -ఖుర 

కీశవల్లీ కిణి కీ ఖరవు మళ్దురి! వీ! ర-ఉ త్తలేణిపే పేర్లు, Achyran- 

thes aspera, faa. క ఇదీ 
జ దీ 
పహావి కా నాపహపాాణ 

జ ౪ హజ్టకా (పా) భష కా ర్యాహ్మణే-పద్మా- 
సుద ఎద్య భారి బ్రాహ్మణ 

యన్నికా | cs 

శ 

భార్జీ- se యాహ్ముణయ్మ్టి కా ధా అజ్ఞారవ్నో॥ ర్స్] ఎలా 

ఖ్ ఛే వాపా - బర్బ్చరః - వర్ధక :॥ వు! ౯ - 
న చాలయ శాక రంగ్ పేళ్లు, చిరు లేకు పేళ్ల ని కొందణందురు, 
జరఇర వరశకాః। 

బి ణి Ovieda verticellata. 

మర్దాస్థా మళ్హుస్థా - వికసా - జిస్ల - నమజ్షా - కాల 
జిజ్లీ సమెజ్లా కాలమేవీ.  మేవీకా - మ. ఫకపక్టీ-భర్ణీరాభర్జయోజన 

కా॥ మ సూకపక్షీ భర్జరీ వల్లీ! పీ! జ-మంజి జిస్ట పేళ్లు, Madder, ఇన్గాగ2, 
భ్ యోజనవల వై. 

యాసోయవాసోదుః యానః - యవాసః - దుఃస్పర్శః - ధన్య 
స్పర్శో _ధన్వయానః యానః - కునాశకః॥ ఫు! రోదసీ - కచ్చురా- 
కునాశ కః॥ ౧౩౭| రో 'అనన్తా - నము ద్వానా - దురాల భా! నీ! ౧౦- 
దసీ కచ్చు 'రానన్హా వీటకసిందశే పేళ్లు, Prickly 50090112, yar 

సము ద్రాన్హాదు కా 
ల. | 
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పృళ్నిపర్షి పథక పృశ్నిపర్తీ యా పృథక్సర్ణి - చత _అశ్లీ స 

న్ ది త్రి పర్త ర్స్ స్ట క్ట /పర్షి పర్తి కా (పా) అన్న స్రవల్లికా। నీ ర-కోలపోన్న 

కా ౯ ఎ పేళ్లు, Hoemonites cordifolia, gat, 

హొష్టు మువిన్నా సింహ క్రొష్టువిన్నా ఆ సింహవుచ్చీ - కలీ (పా) 

ఫన్ కలకీ భావనీ గు కలళిః-ధావనీ (పా) థావనిః-గుకో॥ నీ! ౫ - 

'నక్క_తోశ కనవుపే పేళ్లు, నక్క_తోశపొన్న 

చేళ్ళనియు. 
a 

5 అభ 
నిదిగి కాస్స శీవ్యా నిద్యి కా-స్స వ్యా ల nN 

కా! ౧౩|| వచో రా కా॥ వీ! ౧౦ - వాశోదుశే పేళ్లు, A sort 

దస్ కులీకు ద్రా దుఃస్ప of “prickly nightshade (solanum Jac- 

puini) are. 
ర్భా రాష్టి/ త్య 

Sy కాలాక్షీ తకికా నిలీ ఆ కాలా-క్షీతకి కా- గామోగా - మధు 

పి దాం ఎల అ ని నా ర్ 
గ్రామోణా మధుపక్షై పరీ కె -రళ్ఞుని (శ్రీఫల- తు -తోణ- డోలా 

్రా॥ రజ్ఞానీ( శ్రీ ఫలీ నో (పా. దోలా-నిలినీ! న! + ౧ - సీలి చెస్టు పేళ్లు, 

నై రోజీ వోలాచ Indigo, ఇరా. 

సలిసీ గో 

అవబ్లుజ స్పోమరా అవబ్లుజః॥ వు! సోమరాజీ - సువల్లీ సోమ 

జీ సువల్లి స్పోమవల్లి వల్లి కా - కాలమేన.-కృష్ణ వ ఫలా-వాగుజీ (పా) 

"కా! కాలమేపు కృష వాకూచీ-పూతిఫలీ! వీ సీ! ౮ - కారగచ్చచేళ్లు, 

ఫలా వాగుజీ పూతి 0009722 anthelmintica, argu. 

ఫల్యపి | 

కృష్ణోపకుల్యా నె ౬ కృష్ణా - ఉపసల్యా - వై చేహీ-నూగదీ- 

బ్రా! ౧౮౨| డాషణా వీ, ౧9 - పిప్పలి చెట్టు బ్రేమ, Long“ pepper, 
Q గా లా 

విప్నలీ నాకలా ౬ fT. 

థ) 
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కరివిప్పలీ! కపివ కరిపిప్పలీ - కవివల్లీ-కోలవ ల్లీ- శ్రేయనీ! న్సీ| 

కోలవల్లీ 3 య సీ|నసిరః॥ పు! ౫ - గజవిప్పలిపేళ్లు Pothos 

వసిరః(ఫుమాన్ )| officinalis, రల. 

చవ్యంతు చవికా చవ్యమ్! న॥ చవిశకా॥ సీ! (పా) చవికమ్॥ 

న ౨-చవ్యము పేళ్లు, The wood of the 

ల్రీ 
య 

సీ 

long pepper plant, due qt was. 

కాక చిష్ సాం క్ర శాబి దియా, సమా వన్న ర గుళ్ల కాక అష్ట (పొ) కాక చిఖ్బా గుస కృ 

తు కృవ్వలా | లా! వీ! ౩ - పూనలగురు వెంద పేళ్లు, Abrus 

precatorius, wrmiar. 

పలజ్క_ వా జంతు పలజ్క_హా - ఇత్వుగన్లా - శ్వదంప్పా/! న్స్ 

గనాశ(దంపా / సాదు కలలో నా స ౦జ్ర / సలు సాంయుకంకః - నోకణకః - గోతురకకః - వన 

కళేళః! గాకళకో గో వట pi ల్ో టె శ్నజాటః॥ ఫు! ౭ - పైరుపేళ్లు, Pedalium 
తురకో వనశృజాట ఈె యయ 

ఆ 3  imurex, hue, 
(ఇత్యపి) | " 

విశ్యావిపూ ప్రతివి విశ్వా-విపూ- ప్రతివిబూ- అతివ పా-ఉపవిషో 

పా౭తివి హోపవిపాఒ | (పా) అపవిషా-అరుణా-శృష్డీ1సీ[ మవాప ధమ్॥ 

రుణా! శృజ్తమవౌాప. న! ౮ - అతివనపేళ్లు, తీళం or betula, 

ధం (చాథ) 7. 

శ్నీరావీదుగ కే (న శీ రావీ-దుగ్గికా!॥సీ॥ ౨-చిటు పాల చెట్టుపేళ్లు, 
మే)! Asclepias rosea, ఇగ. 

శతమూలీ బహు శతమూలి-బ హుసు తా-అభీరుః( పా) భీరు ౩- 

సుతాఒభిరు దిస్ వరీ వ వా యర్ -దాం <n 

వర! బుశ్యప్రై కాదా అభీరువల్త - నారాయణీ - శ తావరీ-అహేరుః 

భీరుప త్తీ)నారాయణ్య (పా) ఆాహీరుః॥ వీ! ౧౧ - వీల విచార పేళ్లు 
గొ ౧౧” అయ శృ తావరీ | అ వారు చల్ల గడ్డ, Asparagus racemosus, wags. 

ద గ రీ నివ ర్ దు §= రర | ఆర (రథ)పితద్రు కాలేయ పీతద్ర కాలేయక హరిద్రుః! ఫు! చార్వీ 

క హరిద్రవః! ౧౦౪ ౭|| పచంప చా-ధారహరి ద్రా-పర్డ సీ!సీ! ౭-మ్రాని 
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ద. 

డార్వీపచంపచాడారు పసు ఫుపేళ్లు, Amomum Zanthorhizon, 

హరిడ్రా పర్ణ నీత్యపి। ర్త 

వ చో్యగన్టామడ్ల 0 వచా-జ గ్ర గన్ధా-మడ్డ / స్థా-గోలోమి-శ త 

వ్ గోతోమాక్ త పర్వి ఏక కా! వీ॥ ౫ - వనపేళ్లు, 01158 root, 

-కా॥ ౧౮౮! ama. 

(శు |. 0 ప-వువలీ 
c౧ QA 

? 
హామవతీ॥ నీ! ౧ - తెల్లనివస పేతు, 

‘Acorus calamus. 
నై నెద్య మాతృ సిం 

వశ్యాతు వానికా! వృ 

ఖో౭_టరూష సింహో 

సో వానక' వాజివన్ద 

| చె చైద్యనా తా! బు॥ సింహీ-వాళి కా (పా) 

క్ నాసిక! నీ వృషః - అటరూవః (పా) అట 

రప; -సింహాన్యః-వాశ కః (పా వానకః-వాజి 

ఎద ద న్ఫకః॥ ఫు! ౮ - అడ్డసరపు చెట్టు పేళ్లు, 

Justicia adhatoda. 

అస్ఫాటాగిరికగ ఆస్ఫోటా (పా) అస్ఫోతా - గిరికర్తీ - విష్ణు 

(న్యా ద్విష్ట కనా ఒ రానా అపరాజితా ॥సీ॥ లే-విుర్రంతము చేర పర, 
రురాజి తె! 

క్ర ౧౪౯! 

'Clitoria ternatea, fama. 
| 

ఇముగస్థాతు కా ఇతుగన్థా। ద్ కాగ్గతుః _ క్రోకిలాడుక - 

శు కోకిలాకీతయుర ము ఇతర ః - తురః॥ వు! ౫ - నొలిమిడి పేళ్లు, 

'రాః॥ ౧౫౦| Barleria Longifolia, ge. 

శా లేయస్స్యాచ్చీ శాలేయః! వు! శీతళివా! వీ! (పా) శీత 

తశివా ఛశ్రా/మధురి నివః॥! వు! ఛ త్రై-మధురి కా-మిసిః-మి శ్రే, యా॥ 

కా మిసిః | మిర్రైయా |సీ| ౬ - సదాపచేళు, Anethum వంwః, 

(ప్యథ) ల. 
ఏ వజ సింహుర్థాఃి (పా) కీ సహుణ్ణ - వ్ర ద్రుః! ఫు] 

సింహ్ఫు 

న్నుక్ || హూ వీ న్నుప్తాంప జాన న 'కజుణా॥ 

నీ! ౬ - జెముడు పేళ్లు, Euphorbia కఫ 

౧2111. 

ద్రుః స్న్ను కు హీ గ్గు 

ఉం! ౧౫౧|| నమ న్హ 

దుగా౭_ 
య 

n / న | వ్ 

థ్ చేల్లమమోఘా | వేల్లమ్। న! అమోఘా చి త్రతబ్ఞులా॥ స 
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చిత్ర తణ్దులా | తణ్గుల త్గులః - కీ క్రిమివ్నః! వు! విడజ్దమ్! వ్న॥! ౬- 

శ్చ క్రిమి ్నశ్చే విడ వాయువిళంసము-ేళ్లు, 
జం (ఫున్నపుంనకమ్ '! 

౧౫౨| 

బలా వాట్యాలకో బలా! పీ! వాట్యాలక | ఫు! ౨-చిట్టాము 

దప్రుచెటుపేళు, Ricinus christ, 
లి ౧౧ 

ఘగ్షారవా తు శణ 

ఫపుష్చీకా 

మృద్వీకాగో స్టన్ మృద్ద్వీకా-గో_స్లనీ- ద్రాయా-స్వాద్వీ-మధు 

ద్రాకూ స్వాద్వీమధుక రసా! వీ! ౫- ద్రామవేళ్లు, 6120ల ఇళ, 
చేతిచ। ౧౫౩ | 

స న్యానుభూతిన్పర స ర్యానుభూతి 6 లా-క్రి వుటా-త్రి నృత 

లార్తి ఫు టాత్రి వృతా త్రివృత్ -క్రిభల్డి - శేచనీ (పా) రోచనీ॥ పీ! 

వత్! తి తిభజ్జి ౭- తెల్ల తెగడ పేళ్లు, Convolvulus Tur- 

"రేచని pethum, ax, ata. 

శ్యామా పాలిన్ద్యా శ్యామా _ పాలీనీ - సుపే.[శికా - కాలా- 
యు టు 

తు సుపేణికా॥౧౫౪౮| మసూరవిదలా-అర్థ చద్దా? - శాలమేపి.కా! నీ! 

కాలా మసూరవిదలా ఇ ౭-నల్ల తెగడ శే వళ్ల, 

౬ర చన్దా) కాలమే 
ధ “ద 

వ్ శా! 

మధుకంక్షీతకం య| _మధుకమ్ - క్షీ తకమ్-యస్షిమధుకమ్! న। 

మధుకం మధుయ మధుయవ్షికా! సీ! ఈ - అతిమధురము పేళ్లు, 

కా! ౧౫౫ Liquorice. 
వ్ కా సరీ | ర్. విదారీ ట్వరశుక్లో విడారీ-థీరశు కా -ఇముగన్దా కిల! సె 

తుగనాొ కోఫ )తు ర- తెల నేలగుముడుపేళు, Convolvulus ధి ౦ గా ఈ "6 
(యా సితా,)! prniculatus. 

(అన్యా)వీ.రవిదారీస్యా శ్రీ రవిదారీ- మహాశ్వేతా - బుకుగన్దికా॥ 
1 3-అనాం = చీళు, న్థవో శ్వేతర్థ గస్థికా! సీ! 3-అన్యా = నల్ల నేలగుమ్ముడు వేళ్లు 

సురా ర బాణ 2 రీ ya చా ఘుక్టార వా శణప్రువ్వ్బీ కా! న! లాగిలక చెట్టు 

విల్లు, Crotalaria retusa. 

So 

ర్ ర్రైటి 
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కు పంల? wre a heen mmr RR item? pee eileen itis PRMD cee i. మడతలను రా రలు. ఆ అనాలాజునానానాలెమునానాలాల! 

or dala 

py“ Ul 1. వో మ.  నీశార పీ-తోయవిప్పలీ - వకలాదని!! 

) mw py డ్ + vs క € RE 

య ననే BHD Tm నిగంపిప్ప 6) చును Jussieua repens, 

mat TSIM. 

న్న దభా కాంపు ష్ pp శార్వ-కారవి! వే నప్యః-మయూరః- 

పోయాం యున్ వలని లోచమ నష! వు?) -ఓమము పేళ్లు, 
రై 

స్) 

వు నన! oy  (Gelosiucristata) Theseed of bishop's 
) weed, TITAN. 

nyt న ల్ a అటా FT 

నం తవా ౮ గోపీ _ చ్యామా - శారిబా-చస్టనా (పా) 

భా ర్ల) న్ననా అన = జత్నలశారిభా!! సీ॥ ౫-సుగంధి పాల 
॥ | oe చా 

ల _ want! ఇ గా చ అ హా, చాల కల; అక్ష తలా" వ Periploca indica, wen. 

యాగా న్ వ. ఆయోూో్యను! న జంద్ధి కాసిద్ధి$ -లనీ, ఇ! | 

ల న. WW an ఇ గ య్ 
ల Nes స్నా . ON | యును క CG ము 0) 

ds) దాం సల ఇమున “ను 

వ్. శ . శ 
నే పా గు జరి - వాాణబునా - రమా మోనా ఈ 

రహా నం re ంమగాలాా కలా! వీ! ౬-అగ టి పేమై 
oO! ) 

౪ | 

మాలా. చలం he banana or plantain tree, శఆ. 

న్ ౧ ముప శెకమునా-నహో! నీ! క - పిల్ల 
ముప A; uN మూశారు నాకం మయా ' వ కడా 

" ' న ర్ం ౧ 

ము? oe gu మార పీ me Asparagus TaCemOsus, 

వా? BRENT. 

వా: పా గీ సొ" హి  లీ-సింహీ-భక్ట్రాక-దువ్ప)ధ 
ఓ / wi) 

కీ సాం Pr ) . || 1 ములక ఛా ఆపీసు, Egg plant. 
ఫా + లం య 

ఖ్ | 
స ళో - 

fare ay వానరుల సుర ౫ నాగ సుగన్హా-గష్ట నాకులి- 

శ హీ ఇ wae టు బో అత్య వ్ nn a. వ్ ల 

సుగ' గ గ్ సని య CD త్రాాసానవా! నశ ౮ న త్రి గ 

కుట. ల సరా? ప. కొండలు నాగనుగన్లా అను 
RD | యు య ఘమ న నర్వ నవం 

ం శ cn 

“ a fp - ఇ 

కీ మ బటు ర సుగు' అనియు. జెప్పుదురు, 

విదావగ = సె. సిదారిగ, "= రా అంశుముతీ ధా సాలపస్తి (పా) 
op 

ఎ 
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సాలపరీ సిరా ధ్రువా! శాలపర్హీ - స్థిరా - ధ్రు ధువా! వీ! ౫-ముయ్యాకు 
౯9 

౧౬౧|| పొన్న "పళ్లు, Hedysarum Gaujeticum, 

తుణిశేరీ నము నానా 
య YJ ఆలి 

కార్సాసీ బద శేతిచ। 

భారద్యాజీ(తు సా 

వన్యా) 

వృషః॥ ౧౬ 9|| 

రుపా హ్రూన్వగ వేధు 

"కా। 

ధఛామార్షవో ఘోవ 

క (స్బ్యా) 
న్మహోజాలీ (న ఫీ 

తకః॥) ౧౬౩; 

వో i | జ ఏక పటోలికా. 

$ జీ 

న్చు కా! 

స్యా ల్లాబ్లలీ త్వగ్ని 
శిఖా 

చ్ 
ధ్ర 
౧ 

కాకా 

'లుగల యావడ చెట్టు పేర, 

నేేడుపేళ్లు, 

కాకనా. 

gna. 
జ 5 తుల్ణి శరీ - సము ద్దాన్యా - కార్చాని (పా) 

ర్స్ జు ౧ | ద్ వళ స 5: కర్చాని - బదరా! ని॥ ఈ ప్రీ చెట్టు బళ్లు, 

Cotton tree, TIE. 
ళ్ 

భార ద్యాజీ! నీ! ౧ - అడవి త్తి పేరు, ప 
ఈ 

Wild cotton. 

శృజ॥న్ |! వృవభః (పా) బువభ ః- ఎ 

ఫు! ౩ - వృషభ మను నావషధము 

rel TT. 

కుక్ అదు — భావనల గా ైరుక-నాగబలా-రయుషా ప్రాన్వగ వేధు 

క క్ల 

కా! వీ! ఈ- బీరవ్పొపేళు, శ్ 
లు ౧౧ 

ధఛావూర్షన:ః-ఘోవక ః! పు! ౨-ఆవడ చెట్టు 

వేళ్లు, 
స 

మహాజాలీ॥సీ॥ ౧-ఫీతకఃనః = పచ్చని ఫువ్వు 

జ్యోత్సీ -పటోలికా-జాలీ! వీ! 3 - పొట్ల 

ఇటు పేళ్లు The snake-gourd plant, 
లు ౧౧ 

after. 

నొజేయోా - భూమిజమ్బు కా! నీ! ౨-నేల 

Premna herbacea, 

లాజలీ (పా) లాంగలికీ - అన్ని శీఖా॥ నీ 

' ౨-తరంగొటు వెల ప్రీళు, 
ఉం 6 ౧౧ 

కాకాడ్ల-కాక నాసికా! సీ! 9-కాకివొండ 
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౧౬ ల॥ పేళ్లు, Wild cherry, mrmafuaT, 

నోభావదితు సువహా। గోధథాపదీ-సువహా॥ నీ! ౨- చెప్పుతట్ట చెట్టు 

చళ్లు Cissus pedata, 
లా 

ముసలీ కాలనూాలి కా। మునలీ-తాలమూలికా! సీ! ౨-జేలతాటి 

పేళ్లు Curculigo 0100101665. 

ఎన. DN ల్ నర్ మరీ మహః 

(స్యా, iOdina wodier. 

న్ల్జిహ్యాడా. నోజిహ్వో - చార్విశా॥! సీ! ౨-ఎద్దునాలుక 
ర్వి క (మే!) cel చెట్ట చేసు. బెండ చెట్టును, Phlomis escu- 

lente, tuo. 

తామూూలవ చీ శా' తామ్నూలవల్లీ-తామ్మూలీ-నాగవ్యి! సీ! బయ. బ్ర ణా బి 
మ్ఫూూలీ నాగవబ్ల ్య 3-తములపాకతీగా పేళ్లు, Bt, 177. 

| య 

పథ 

ద్విజా! హ లేటా. ద్విజా-హ రేణు?- శేణుకా-కౌ_స్తి - క పిలా- 

“రేణుకా కౌ కవిలా ఛన్మృగ్థిని! సీ! ౬ - చేణుక అను గ్రంథ్యము 

ఛన్ముగస్థిని! ౧౬౬! చళ్లు, తక్కోలము, mf. 
వలావాలుక మెలే, వలావాలుకమ్ (పా) ఏలవాలుకమ్ - ఐలే 

యం సుగస్టి హరివాలు యన్! న॥ సుగని॥ న॥ హరివాలుకమ్-వాలు 

కమ్! వాలుకం చా | కక్ష్య న॥ ౫- కూంతయరుబుడమ పేళ్లు, నూగు 

దోనచెప్టు, Bryonia Scabra. 

థ పాలజ్కా్యా ముకున్దః| పాలజ్కా్యా! సీ! ముకున్షః - కున్దః (పా) 

కున్షకునురూ॥ ౧౬౭ కున్దుః -కున్లురుః॥ ఫు! ఈ - పందురుప్కు_మును 

గంధ రన ద్రవము పేళ్లు, డల, 

చాలంప-బేవ బ రి బాలమ్- ట్రూ బేరమ్-బర్హి ప్ఫమ్- -ఉదీచ్యమ్- 

స్టో వ శేశామ్ము శేశామ్బునావో! న॥ ౫ - "కరువే పేళ్లు, 

నామచ | Andropogon muricatum, ఇ అళభళ, 
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నా న్ా Nn చ _ కాలానుసార్య వృ కాలానుసార్యమ్ - వృద్ధమ్ అక్టవుష్మమ్ 

ధ్ఞ=- నువ శీతశివా సీ కశ లేయమ్ 1న! ౫-రాతివువ్వు పేళ్లు, 
నితు!౧౬౮| శ్రైెళయం |Benzoin; stone flower. 

కాలపర్షీ తు దైత్యా తాలప్టు -డైె త్యా-గన్ధకట్-మురా-గస్ధిని! 

గనకుటీమురా | గన్షినీ సీ! ౫-ముర యను గంథ్యము పేళ్లు, త, 
ఢి థి | (గ 

గజభవ్యాతు నువహా గజభమ్యూ-సువహా-సురఖిః-ర సా - మహే 
సురభీర సా॥మ హేంరణా రణా-కున్లారుకీ (పా) కున్లరుకీ-సల్ల కీ-స్గదినీ॥సీ॥ 

కున్తురుకీ సల్లకి హ్లాదినీ ౮-అందు గు చెట్టు పేళ్లు, Boswellia serrata. 

తెచ। 

అగ్ని జ్వాలా సుఖి అగ్ని జ్వాలా - సుభిమా-ధాతక-ధాతువుష్పి 

శూతు ఛాతికీఛాతృవు |! సీ! ఈ - ధాతశీకుసువము మను గృంథ్యము 
ష్చీకా! ౧౭౦| పేళ్లు, ఆశెపున్వు, Lythrum fruticosum, 

rat. 
2 జ ఈ 6 _ << = 

పృథకాచన్ల ) బాతై పృథ్వే కా - చన్ష/ బాలా ఎలా నిష్కుటిః 

| ' హులా॥ నీ॥ ౫-పెద్దయేలకుల పేళ్లు, Large 

Cardamoms, ఇతని 

(ఒథసా! సూక్ష్మ) ఉపకుఖ్చి కా-తుశా (పా) తుచ్చా-కోరస్ల- 
WO Men? 3 జ ఒకతి దీ ఈ చీ గ పకుఖ్చి కాతు థాకోంజ్లీ త్రివుటా-త్రుటిః! సీ! ౫ - నన్న యేలకుల పేళ్లు, 

లానిమ్క_టి ర్బ్హులా 

గొవుటార్రుతిః॥ ౧ ౭౧|| Small cardamoms, కతా. 
వ్యాధిఃకిస్టం పారిభా| వ్యాధిః॥వు॥కుష్టమ్-పారి భావ్యమ్- వాప్యమ్- 

ముల 

వ్యం వాప్యం పాక్ల పాక లమ్-ఉత్పలమ్! న! ౬- చెంగల్వకోమ్టు పేళ్లు, 

ముత్పలమ్! Costus, ఇళ. 

శ శ్చసీ చోరప్రుప్సీ కష్టేన- చోర ఫ్రుస్సు-శేశినీ॥ నీ! ౩ - కడిలప్ర 
స్యా కేశి (న్య చెట్టు వేళ్లు Andropogon aciculetum, 

fed. 
థ)వితున్నకః॥యటా | వితున్నకః॥ ఫు! రంటా-అమలా-అ జ్ఞ ట-- 

య్య . 

౬ మలాజాటాశా | తాలీ-శివా-తామలకీ!పీ! ౭-నేలయుసిరిక పేళ్లు, 
లీశివాతామలకీ తిచ। | ఇల. 
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న దక య = దామ. 

ప్రపౌజ్ణరీకం పొ పపాజ్ఞరీక మ్- -పౌణ్ణర్యమ్ (పా) పుజ్ణర్యమ్! 

లర |న॥ 3 _ “పుండరీక మను గృంథ్యమువేళ్లు, 

కశ. 
(మధథ) తున్నః కు జి తున్నః - కు భర కః - కణిః-క చృః- కా_న్హ 

రక! ౧౭౩| కుణో లక ానస్టివృతు:॥! వు! ౬-నందినృవ.ము పేళ్లు, 
8 | 

కచ్చు కా్వాలక్ నష్ట గ్రంగ్తఃలే2 Toona, a ఇ కః 
న్నక శ 

2థ రాకునీ! గ ఇ రాతుసీ-చత్లా-ధన హరీ! సీ! షేమః-దుప్పు 
ధనహారీ శమ నుట త్తగంగణహానకః! వు! ౬ - నల్లకచోరము 

త్రాగణహో సనకాః' ౧౭౮ పేళ్లు, బలరక్క సిపెళ్ళని కొందణందురు, 

Zedoary. #7. 

వ్యాలాయుధం వ్యా వ్యాలాయుథమ్ (పా) వ్యాడా యుధమ్ - 

న కరజ చ స ౧ నవం న గ్ర _ జ ఖం ౦ చక్ర: వ్యా శ్రునఖమ్ రజమ్ (పా) కరజ్ఞమ్ చక్ర, 

కార కమ్! | కారకమ్॥ న॥| ర - వ్యా స్రునఖమను గంధ 

ద్రవ్యము వే పేళ్లు. పులిగోరు చెట్టు, A perfume, 

cen 

సుషీరావిచునులతా' సుషిరా (పా) శువీ రా-విదుముల తా-కపో 
కపో తా. ్రర్నటీ నలీ॥ | తాక్ట్రః :-నటీ-న లి-ధమనీ-లఅజ్షున శన్టీ! సీ! ౭- 

ఖా యం 
ఢమ న్య! సన కఠి చ ని యను గంధ ద్ర వ్యమువేళ్లు, గువ్వగుల్తిక , 

సూను సై ట్టవి? లాసిసీ! హనుహాట్టవిలాసిసీ-ుక్టిః వీ! శ జ౭-ఖుర 8|| 

నం కకం! న కోల వే! కొలదలమ్-- -నఖమ్! న॥ | ౭2-నఖవును గంధ 

లో 5 ద్రవ్యము పేళ్లు, కొందటు సువీరాదులు ౫ 

నళికిని, ధమని మొదలు ర బె త్రముసకును, 

శు _క్రీమొదలు ౫ నఖమునకును పేళ్లందురు, 

వదలం నఖ 

మధా] 3 కాశీ మృ ఆథకీ - కాకీ - మృత్చ్వా-తువరికా! నీ! 

* తువరికా మృ మృళాలకమ్ (పా) మృత్ | ద్॥!-తాలకమ్ - 
న. లిసా లి 
we సురాష్ట్ర ) జే! సురాష్ట్ర)జమ్॥ న! ౬ - తొవరిమన్ను 'పెళ్లు, 

A fragrant earth, సబ. 
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కోటన్న టండాశ పురం 
వా వేయం పరిపేలవమ్!!. 

ప్రవ గోపుర గోవర్ష ౩ 

వీ ము స్తకానిచ। 

స్థిపరం శుకం బ 

మరున్నాలా తు పీశు 

t షే. 

MATL. 14 
అమర శి శమము 

Rr 

కటన్నటక దశ్ స్ధల. చవానేయమ్- పరి 

చేలవమ్-ప్ర వమ్- -నోఫ్రరమ్-గోవర్షమ్ -కై వర్మీ 

మున్తకఘ! న॥ ౮ - తుంగమున్త్నల పేళ్లు, 

Cyperus rotundus, ga. 
౮ ఆ ష్ ఇమన్ ఆటా ఎ జన స డా 

గ్కన్గెపర్హమి శుకమ్ బర్ధ్హమ్ ఫుష్పమ్(పా) 

౧2౭౮! రుక్కు_రము!! న॥ ౬ - స్థ ణేయ 

|దృవ్యము, పచ్చాకును మాచిప త్రి యు, 
యకవమను గంధ 

A perfume, ఇఇ. 

మరున్మాలా(పా) మకు త -మాలా-విశునా- 

నా స్స కా "దేవ్ ల నృ కౌ (పా) పృ క్కా- బేవ-లతొ-లఘు?- 

తాలఘుః[నము ద్రాన్తా 

వధూ; కోటిప ధా ల 

జ్కోవీ శేత్యవి! ౧౭౯ | 

తపస్వినీ జటామాంసనీ 

జటిలా లోవముశా మిరీ। 

త్రక్స గ్రే ముత్క_టం 

భృ జ్ఞం త్వచం -చోదం 

రాజక మ్ ౧౮౦|| 

కర్వ్నూరకో ద్రావిడ 

« - గాం రు వై _ంయేీ, 2 సము దానా వధూ; కోటివ ర్షా లజ. పికా 

(పా) లజ్మా_సిశకా॥ సీ! ౧౦-స్పృక్క_ యను 
గ ౦ధ ద్రవ్యము పేళ్షు, Medicago esculenta. 

తపస్విని - జటావమాంసీ-జటిలా-లోము శా - 

మిలీ॥ సీ! ౫ - జటామాంసి పేళ్లు, _ Indian 

Spikenard, ఇరాన్, 

త్వక్॥ చ్, సీ॥ పత్త)మ్ - ఉత్క.టమ్ - 
భృజ్ల్ఞమ్ య త్వచమ్ - చోదమ్ (పా) చోచమ్- 

వరాజకము॥ న॥ ౭ - లవంగవెక్క పేళ్లు, 
౧ C౧ 

Cassia lignea, «Aura. 

కర్నూర వే ద్రావిడకః హా కాల్యక ః ధా వేధ 

కః కాల్యకో వే వధము ముఖ్య క ః 8 వు! లై గంధక -చోలము వేళ్లు, 
ఖ్యక 1! 

ఓవధ్యో (జాతివూ 

త్రెన్యు 

Curcuma Zerumbet, కాజా, 

ఓవధ్యః(పా) ఓపధయః॥ వీ! బ॥ ౧-ఆకార 

భశేదముల చే వే శ్వేజుగాం 'జలియం-బడు లతాది 
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H: న్ క s Mi రా; ms 
(ర NAYUDUPET Blues. plant, Tq. 

జాల నర్షగృక్షకా 157 Pi \C త్యెవర్ష్ట్రుశకాత్ క్ "స్తోత కిక న॥ ౧ - జాతి వ్యతిరి కము. ధమ్॥ oll gs 7వ న హార ముల న వానికన్నిటికిని "వేరు, 
A drug, stay, zzr, 

మ్ (ఖ్యం ప్తి! శాకమ్॥ న। భేజనా ధములై న యాకోలు 
పుస్పాది) * 'వువ్వుులు మొదలె నవాని పేరు, AN EsCUlent 
కీ plant, vi, wifi. 
“ఎలియా 2లా' డే “ఎ, తస్టులీయః-అల్బ్పమారిషః! ఫు! ౨ - చిత్ వమారివ;। తన య కూర పేమ Amaranthus 0019820645, 

విశలాా2 ్గ Mend వశల్యా - అన్ని శ్రిఖాః - అననా-ఫలినీ (పా) 
స్వాఫలిని శ క్రవుష్ప్య హలిసి-శ కృవుప్ను! నీ! ౫-నాలోటిచాలుకూా ర వి || రా వ్స్ ౧౮౨|| పేళ్లు, వెన్న వెదురుకూర, 

(స్యాదృతుగస్హా ఛగ| బుతు గన్టా- ఛగలాజ్ఞ (పా) ఛగలా స్తీ9- 
లా జ్యా వెగీవృద్దదార అవేగ్గీ! వీ! వీ వదారకః-జుజః! ఫు! ౫ - బాది 
క] జుజో న్ వ 9 ర > 

ద కూర పేళ్లు, కొందు ఆ వేగిశబ్ద ము తరపద 
సాహచర్యము చేత నకారాంతపుంలింగ మనిరి, 

ర లది నై ఇక్టీ గ) ్లీ ర) *ా 3 అజ 

ష్ష్ సన క న శీ వయస్థా సోమవల్ల వయస్థా సోమవల్లరీ! సీ॥ ర-పొన్న గంటికూర 
వ్॥ ౧౮౩| పళ్ళు Ilecebrum Sessile, వళ్ళ, 

పటుపర్టీ హైమవతీ | పటుపల్టి- హెంమవతీ-స్వర్ష వీ రీ-హిమావతీ। 
న్వర్శ వేరీ హిమావతీ। | సీ! ఈ-కంకోవ్చు వేళ్లు, 

గా హయ పుచ్ళీ తు కా} పహయవు+ -కామ్మోజీ (పా) కామో జీ- 
మోడీ మాపష.పక్టీ మ | మాషపర్తి-వుహానపహో॥ నీ॥ ₹౮_కాదమినుము 
హోనహా॥ ౧౮౮॥ పేళ్లు, 

ఫి 

తుణ్ణి కేరీ ర_కఫలా తుణ్ఞి కేరీ-ర_క్ష ఫలా-బిమ్సి 'కా-పీలుపర్తీ | నీ] టె 
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కీలుపర 
లం 

బెమ్బి కా 

బర్బరా కబరీ తున 

ఖర పుష్పా2. జనస్టి కా! 

ల > 

వలాపర్తీ తు సువహో 

రాస్నా యుక్తంసా (చ 

సా)! చా రీ చు క్రికా 
వై 

వ్చ్యూ2- 

౧౮౬! 

ద నశ ఠా 

వములోణికా! 
య 

నమస్కా_రీ గణ కాలీ 

నమష్లా ఖది రేత్యపి! 

౧౮ ౭|| 

జీవనీజీవా జీ 

మో 
థస_ప్తలా। విమలా 

సాతలా భూరి ఫెనొ 

చర్మక సత్య వి॥ ౧౮౯| 

అమరకోశము [ది తీ య 

ర దొండ చెట్టుశే 1%, Bryonia grandis, 
C౧ 

న్ ల రా -కబరీ- -తుజ్ల-ఖర పుప్పా-అజగన్షికా॥ 

రీ! ౫* = వాయింటు చెట్టు పేళ్లు, Ocymum 

gratissimum, 37. 

వలాపర్ణీ -సువహో-రాస్నా-యు _క్షరసా॥ | 

ర-నన్న రాన్న ము వేళ్లు, Mimosa octandra, 

CEE) 

బూ "సాచుర్రికా -ద నశ ఠతా- -అమ్బ స్థా-ఆన్లు 

లిక క ని] A - పులి చింత పేళ్లు, (౫౭115 

2012661052 

నహాన్ర వేది! న్ ॥ చు క్ష :-అన్లు వెతసః-శత 

వేద్ధి!న్ !ఫప్రు! ర - పుల్ల ప బృలి పేళ్లు, Sorrel 

శశ. 
నమస్కా_రీ-గణ్ణ కాలీ-నమక్షా - ఖదిరా॥ వీ॥ 

ర - ముదు/౧సచామర శే పేళ్లు, 

inbricatum. 

జీవ స్తీ - జీవనీ - జీవా - జీవనీయా-మధుః- 

స్తా (పా) వధుస్ర నవా!నీ! ౫*-పాలకూర పేళ్లు, 

Minusops Kauki , aed. 

కూర్చళీగ క-మధుర క ః-శృబ్దః- 1) స్వాబ్లః- 

‘Lycopodium 

| జీవకః॥! ఫు! ౫-జీవక మను నౌషధమువపేళ్లు, 

Ta. 

కిరాతతి క క్షః-భూనిమ్నః-అనార్యలతి_క్ష కః! ప్ర 

3--నేలవేముశే వీళ్లు, Gentiana cherayta, 

సప్తలా-విములా-సాతలా-భూరి ఇనా- చర 

కపా॥ వీ! ౫*-సనంబ శేణి కే పేళ్లు, fara, 
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వాయసోలీ స్వాదుర| వాయసోలీ - సాదుర సా - వయస్థా (పా) 

సా వయస్థాష-థ కాయస్థా॥ వీ 3 -కాకోలిచే పేళ్లు, కారునొలిమి, 

మకూలక ః|నికుమ్మో మకూలకః (పా) ముకూలకః - సికుమ్ము 8 

ద సకా స్తత కే a! చా శ రప స లు జగ్ రీ శ ప్రత్య & ఫు! దన్తికా-ప్రత్య కే ఉదున్సరపర్తీ॥ సీ! 

ణ్యుదువ్చ రపర్ద్యపి! ౫-దంతి వ్యు పేళ్లు, 

౧౯౦ 

అజ మోదాతూ గగ అజమోాదా - ఉగ్రగన్ధా - బ్రహ్మ దరా+, == 

న్ధాబ్రహ హృదర్భా య్వా యవానికా! నీ॥ ర-ఒకదినుసు ఓమము వేల్లు 

med Carum 62145 

(మూలే పుష్క_ర వున్కరమ్-కార్టురమ్-పద్భప తమ్! న! 

కాలీ ర పద్మప కా = గణి ౩ - వా లే మూలే = వుష్క_ర మూలము, 

(పొమ్ము ళ్రే! ౧౯౧! కాళ్లర దేశ ప్ర మెట్ట తామరదుంప, Costus 

Speciosus, Gent. 

అవ్యథాకి చ రాఐద్యా అన్యథా - అతిచ రా-వ దా -చారటి-పద్మ 

వారటిీ పద్ద చారిణి! వారిణీ! సీ! ౫ - కాల్మీర దేశపు తామర పళ్లు, 

Hibiscusmutabilis. 

కామ్బిల్యః కర్కశ కామ్బిల్యః-కర్క_శ =-చస్ట్ర) ర -క్తాబ్ఞః॥ వు! 

క్పన్షో) రక్వాల్లో రోచ రోచనీ॥ నీ! ౫-కంపిలము పేళ్లు, రోచని యను 
ద ౧ 

సీత్య పి! ౧౨|| న పథము, 

ప్రవున్నాడ స్త్వేడగ ప్రవున్నాడః-వడ గజః-దద్రున్నుః- చక్ర చకవు 

వోపద్రుఖ్ను శ్చక్రమర్హ రీ రక; కాం. ఉరణాతకుః (పా) ఉరణాఫ్యః | 

రః! 'పచ్చాట ఉరణా. వు! ౬జ-తగిరిన బళ, Cassia Alata. 
౧౧” 

మశ్చ 
- ల ఎ సంక కం||] అ a వన 

పలాగు స్తు సుక పలాణ్ణుః args ఫు! ౨ నీరుల్లి పేళ్లు, 

నక 8 Col ఎత్చయుల్లీ, Onion Allium cepa. qt, 

ది 

లతార్క_ దుద్రువా| లతార్కః-దుస్రుముః!ఫు! ౨-హారి లేత త్ర = 

(తత వారితే) పచ్చనీవల్లి పేళ్లు, rt green onion, ఇగ 
Uy 

10 

ఫి 
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(2-ధ)మవాపధమ్! మవశావధమ్ - లశునమ్! న॥ గృజ్జునః 

లశునంగ్భళ్ఞనారిష్ట మ |అరిష్టః-మహోాకన్షః-రసోనక:! వు! ౬- వెల్లుల్లి 

హోకస్ప రసోన కాః॥ పేళ్ళు తెల్ల యుల్లీ, Garlick, మ. 
౧౧ 

57 

౧డొర 

సునర్నవా తు ల వునర్న వా-శోథమ్ను1సీ! ౨-గలి జేరు పేళ్లు, 

థమ్ను qr. 

వితున్నం సుని వితున్నమ్-సునిహణ్ణకమ్। న॥" ౨-నీరు చెం 

సణూాకమ్। చలి పేళ్లు, Marsilea dentata, 
af) 

(స్యా) ద్యాతకళ్సీత వాతకః॥! వు! (పా) వాతకీ॥ వీ! శీతలః! వు! 

ఫి 
జర్ ద్ర , ల 

పర్ష వీ! ౧న! పర్ణ | సి! ర - సోమిదపు చెట్టు పేళ్లు, Pentap 

| tera tomentosa, erqirfird. 

శ 2 ం వ్ర ఆ వ్ 
సా గావ తాజి కట పాఠావకాస్రీ॥| ను! కటభ-పణ్యా-బ్ లి 

భీ పణ్యా జ్యోతిష్మతీ పుతీ- లతా॥ వీ! ౫ - ఎక్కు_డుందీలౌ పేళ్లు, 

లతా! మాచేరుతీ ౫ - మెణప్రుందీలా, Heart-pea, 

aramid. 

వార్షికం ర్తాయమా వార్చి నమ్! న! గాయమాణా( త్ర యస్తి- 

గ్రా (స్యా) ప్రాయ స్తీ బలభ ద్రికా! వ్! ర -కలుగానుగుపమ్లు, 

బలభ ద్రి కా! ౧౧౯౬|| 

వివ్వున్సేన ప్రి వీ యా విస్వశ్సే కన న్రీయాఘ ఘృస్థ్రిః (పా) గం 

న్ఫృష్ట్రి ర్యారాహీ బద | వారాహీ - దర క సీ! ర - పాంచితీలా-పేళ్లు 

రేత్వవి! Dioscorea. 

మార్క_వో భృ మార్క_వః - భృప్దరాజుః!! ఫు!! ౨-గుంట 

రాజ (స్పా $) గలి జేరు పేళ్లు, Trailing Eclipta, arta. 

త్మా_కమాచీతు| _కాకమాచీ-వాయసీ॥ సీ! ౨- కాంచి చెట్టు 

వాయనీ! ౧౯-౭| పేళ్లు, Solanum trilobatum. 

శతపుష్పా సితచ్చ ఫత్రప్రుప్పా - సిత చ్చ శ్రై-అతిచ్చ క్ర్ర-మధు 
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౧ 

తా/౬ =తిచ్చ క్ర మధు రా-మిసిః (పా) మసిః - అవాక్పుష్పు-కార వీ! 

"రామిసిః| అవాక్సుస్పై సీ స్! ౭- పెద్దన దాప పేళ్లు, అడవినదాప, Anse, 

సారణీ తు ప్రనా సారణే (పా) సారణా-ప్రసారణీ - క టమ 
రణీ![౧౯౮| (తస్యాం) రా-రాజబలా-భద్రబలా! సీ ప ౫*%- గాం తెము 
కటవు-. రా రాజబలా గోరు వెట్టువే పేళ్లు, Paederia foetids, graft. 
భద్ర, బలేతిచి! 

జని జతూ కా జననీ జసీ-జతూకా (పా) జనూకా-జననీ (పా) 
జతుక్చ చ్చక్ర్కవర్ణ్ వరిని! రజసీ-జతుక్ళత్ (పా) జన్తుకృత్ -చక్రవర్తినీ- 

౧౯ | నంస్ప నాడా సంపా! క్స్ ౬-కోరింద చెట్టు పేళ్లు, 

ద్ద న్గట్రే గస్థమాలీ శట్రీ- 

(పా) క 
య! పలాశోఒ భము ప్రే 

థ్ 

మూలీ-వ క్లో )న్థికా॥ సీ! కర్పూర: 
8- పలాశః॥ ఫు! ౫ - గంట్లకచో 

గు A species of Curcuma, wx. 
౧ 

గన వరా 

క ర్చు 

కార 'వేల్లః కటిల్ల కార వేల్ల ః - కటిల్లకః (పా) కఠిల్లకః! పు॥ 

క్క॥ ౨౦౦॥|॥| సువవీ సుపవీ (పా) సుశవీ॥ నీ! 3-కాంకర చెట్టు పేళ్లు, 

(చాథ) Momordica charantia, wer. 

కలకం పటోల సి కొలకమ్॥న॥ పటోలకాతి కక ః-పటుః | ఫు! రణ 

కకః పటుః। చేందువొట్లపేళ్తు Trichosanthes 610602, 
—_0 ౧౧౧ 

ఇల. 

కరాశ్యాజ్డకస్తు క. కూశ్శాజ్ఞకః (పా) సూహ్మెద్దక -కర్కా 
ర్మా_రు రః! వు! ౨-గుమ్ముడు చెట్టు పేళ్లు, A ర4%0- 

kin gourd, కాజ్ఞా, 

రు రారు: కర్కటీ. ఉర్వారుః-కర్కటీ! నీ! ౨-దోన చెట్టు పేళ్లు, 

(స్ర్రీయా॥ 2ocl| Cucumber, శాల. 

ఇమ్యాకుః-కటుతుమ్బో ! సీ! ౨-వదరు చెట్టు 

పేన్టు, చే.దుసాణు, మీ bitter gourd, ఇళ, 

ఇక్యాకుః కటుళం 

| 
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తుము ్ రలొబూ(రుభే తుమ్బో - అలాబూః (పా) అలాబుః (పా) 

నమే)। ఆలాబుః॥ నీ! ౨- ఆనుగపువెట్టుపేల్లు, సౌలు, 

Cucurbita legeneris, 7a. 

చిత్రా గవావీ గో చి శ్రా-గవావీ.-గోడుమ్నా! సీ! 3 = పిల్ల 

డుమ్బా పాపర చెట్టు పేళ్లు, బుడమ పేళ్లును, 

వి శాలాత్విన్ష / వా విశాలా-ఇన్ష) వారుణ! సి! '౨-పెద్దపాపర 

రుణీ! 9౦ ౨|| | పేళ్లు, Colopuintida, Cucumis Colo- 

cynthis. 

అర్నోవ్నుస్సూరణః అర్నోఘ్నః-సూరణః-క న్షః! వు! ఏ=కంద 

కన్ష పేళ్లు Arum campanulatum, గిగా, 

వీ గణిరసు నమమష్మిలా! డర ఫు! నమష్షిలా॥ సీ॥ _౨-వఏటువంగ 
జాని న లు 

| 

| 
యణ శ 

స క లమ్బు్యవోదకా కలమ్బో | నీ! ఉపోదకా (పా) ఉపోదకీ॥ సీ॥ 

(= (స్రీతు) మూలకం మూలకమ్! వ్న! హీలమోాచికా॥ నీ వాస్తు 

పిలమోచికా!౨౦5! కమ్ (పా) వాస్తూకమ్॥న॥ ఈ ౫ ను వదనగా 

వాస్తుకం (శాక భేదాః 

స్యుః) 

తీ. 7 బ చ్చలి (Convolvulus repenes, 
౫A), దుంప బచ్చలి (౨2560112 rubra), 

ముల్లంగి (Radish, ఇత), చిలుకకూర 

(Hingisha repens), చ క్రవ_ర్తికూర (Che- 

nopodium album) అను నైదు శాకఖేద 

(ముల పేళ్లు, 

దూరాంతు శత దూర్యా-శతపర్వి కా-నహా న వ ర్యా-భార్ల 

పర్వికా నహన స్రవీశ్యా ఏీ-రుహా-అననా॥ సీ! ౬-గతిక పేళ్లు, Bent 

భార్ల్ష వ్యా రుహా౭న | 7253, Agrotis linearis, ZU. 

నావ 
అలాల 
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(థ సాసి తా) || గోలోమోా - శతవీర్యా॥ సీ! ౨-సితాసా= 
౨౦ ర॥గేలోమోకశతవీ | తెల్ల గతిక పేళ్లు, గణ్ణాలీ॥ సీ! శకులాతుకః॥ వు! 
ర్యాచ గడ్డాలీ శకులా | ౨-తీాగటీక పేళ్లు, ఈ ఈ ను తెల్ల గణీక వేళ్లని 
శుక | కొందబు , 7 

కురువిన్షో మేసునా, _ క్రుఠివిన్షః-మేఘనావమా! న్ ,ఫు! ముస్తా! నీ! 
మా ముస్తాము_న్తక |ము స్తకమ్॥ ప్న! ర-నిడువుతుంగము న్తలపేళ్లు, 

(మ(స్త్రైయామ్) | Cyperus rotundus, gefuer. 

౨౦ ౫|| 
ఆఅ టం ఆసు ర _ © (స్యా) ద్భద్రము_స్త భద్రము_న్తకః॥ ఫు! గున్లాగ॥ స! ౨-రాగ 

కో గున ము సల వేళు, భద్రము_న్తలు, Cyperus 

pertinuls. 

og ళం పె _ 5 చచ! చూడాలా చ కలో చూడాలా చుక్కలా ఉచ్చటా॥ న! 3 వ్రు 

చ్చటా వము స్తల పేళ్లు, 

వ జే దక్ష 0 నా Ome Om O nm 0 త్వక్సా ర వంశ; త్వ క్పారః కర్మారః త్వచినార ః 

రత్వ చి సా రతృణధ్వ తృణధ్యజఃశతపర్యా! న్ | యనఫలః-వేణు:- 

జాః! ౨౦౬| శతపర్వా్థి వున్మ_రః - తేజనః॥ వు! ౧౦ - వెదురు పేస్టు, 

యవపళో వేణువు | 20000, ఇసూ. 
న్క_ర తేజనాః। 

(వేణవలి రీచకా కీ చ కాః॥ ఫు, బ| ౧-వాయువు చేత. గొట్టం 

= అడ గ 5 = ౯ 
స్వేస్యు శ్యన్వన _న్వ బడి శగించుచున్న వెదుళ్ణ శేరు, ‘Ihe 

బిలోడతాః)। ౨౦ 2|| whistling bamboos, 41. 

గని (న్నా) పర్వ గృన్దిః॥ వు! పర్వ! న్! పఠః!న్, న! ప్ర 

పరు; వెదురుగణువుల పేళ్లు, పరుశ ముకారాంత 

ఫువ్లింగ మునుం గలదని కొందణందురు, 

A knot or Joint, ated. 

xp 

గున్ష) స్తేజనక శృరః! గన్ద) = తేజనక శర | ఫు! 3-కాకి వెదురు 

ఉంగా చేళ్లు, Saccharum Sara, Zt. 

నడ స్తుభమనః పోట। నడణధమనః-పోటనగలః॥ ఫు! ౩ - కిక్కు_స 
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గలోఒ కనను పేళ్లు, గనుపదంటు, A reed. 

థోకాశ (మన్ర్రి, కాళమ్! వ్న। ఇముగన్ధా! నీ! పోటగలః॥ వు! 
యామ్! ౨౦౮| ఇషు 3-తెల్లుకనవు పేళ్లు, బల్ల జాః॥ప్రు, బ! ౧-మాద 

గగ పోటగలః (పుం యపుక నవు పేరు, ఈ ఈ ను తెబ్టుకనవుపేళ్లని 

భూమనితు) బల్బజాః।| కొందజం౦ందురు, Saccharum Sponta-~ 

neum, ఇళ. 

రసాల ఇత్వు రసాలః - ఇత్వుః! వు! ౨ - వేటుకు పేళ్లు, 

Sugarcane, కళా. 

(_న్త చ్భేదాః) పుణ్ణ) ఫ జః - కానారకః - ఆదిపదముచే, కోశ 

కాన్హార కాదయః॥  శార్య॥ వు! మొదలె నవి, త జే దాః = చెటుకు 
fl 

౨౦౯! విశేషములు, 

స్యా ద్వీరణం వీర _ వీరణమ్-వీరకరమ్॥ న! ౨- అవురుకసవు 

కరం చేళ్లు, Andropogon muricatum, 

(మూలే2౭స్యో) న్ధీర ఉళీరమ్॥ష్న॥ అభయమ్-నలదమ్-సేవ్యమ్- 

(మ(స్ర్రీయామ్)! అభ అమృణా లమ్-జలాశ యమ్-లామజ్ఞక మ్- లఘు 

యం నలదం సేవ్య లయమ్(పా) లఘు-లయమ్ - అవదాహమ్ - 

మమృణాలం జలాళ ఇన్హ కాపథమ్! న।! ౧౦ - అన్య = ఈ యవురు 

యమ్! ౨౧౦! లావు కనవుమొక్క, మూలే= వేరువేళ్లు, అవే వట్టి 
జకం లఘులయ మవ వేళ్లు, Cas-cus, ఇగాఖగా, 

| 
హా ష్టకాపశే |. దా 

(నడాదయ) న్ఫృణం నజాదయ:ః = నడశ బ్రైము ముద లిదినజుకు 

(గరు చా వూక నైన శబ్బములచేత చెప్పంిచినవియు, గర్భు 

చ్య్భ్యామాక ప్రముఖాఅవి = గర్భుల =డాోడలు- 

ఇ్యామాక = మవావులు, ప్రముఖాలవీ = ఏవి 

మొదలై న తృణధాన్య వాచకశబ్దముల చేత 

జెప్పంబడగలవియు, తృణమ్! న! తృణమసి 

చేప్పంబడును, A ౯220106005 plant, ఇం 

ప్రములా అవి ౨౧|| 
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పవి త మ్! (అస్రై)కుళం కథో, కుళమ్! వ్న॥! కుథ దర్శ 8|| వు! 

దర్భః పవిత్ర | ర-దర్భ ల వేళ్లు, Sacrificial grass, కౌ. 

(మధ) క త్ర ఎనన! కోత్త ఎ్రణమ-పౌరమ్-సౌగస్థికమ్-ధ్యామమ్- 
పౌర సౌగస్థిక ధ్యామ (పా) ధ్యాయమ్- దేవజగ కమ్-రాహీపమ్॥న॥ 

ర్త 
'దేవజర్ధక రాహిపమ్! '౬- కామం చికసవుజేళు, A fragrant grass, 

20|| TT 

ఛత్తాతిచ్చ త్త ఛత్తా?। వీ! అతిచ్చత్త్రః (పా) ఛత్రా?తి 
పాలఘ్నా చృత్తఃపాలమ్నుః! ఫు! 3 - ఛ సై కార మైన 

కసవు పేళ్లు, A Mushroom. 

వమాలాతృణక భూ మూాలాతృణకమ్ _ భూ_సన్హృణమ్!! నl ౨ - 

నృణే। 'చిప్పకనవు పేళ్లు, Andropogon schoe- 

యేల. 

శఛవ్చుం చాలతృణం ఛప్పుమ్ (వా) శ స్యమ-బాలతృణమ్! న 

| ౨-లేతకనవు వేళ్లు, Young grass, ఇరా 
| 

) 

| 
|  ఘానకయవసః(పా)యావసః॥ఫ్ర॥ ౨-పవళ్ు 
'వులు మొదలె నవి తినదగిన కనను పేళు, 
| VL ౧ 

Meadow grass, 

స్తృణమస్సునమ్॥  తృణమ్-అర్హునమ్!॥ న॥ ౨-నామాన్యముగా 
39 జ్ర లా 

౨౧౩౨ | కనవ్రచేళ్లు, Grass, ఇరా, 
| 

ఘాసో యవన 

న ఇనాం దీ; _ _ 

సృణ్యా నంహాతిః = నమూహముపేరు, Abundance 

న of grass. 

నడ్యా తు (నడనం' నడ్యా! సీ! ౧- నడనంహాతిః = గనుపకనవు 

హతిః) | 'గుంవుపేరు, _ కిక్క_నకనవ్రుగుంప్రు,_ Abun- 
‘dance of reeds. 

త్ర ణరాజా (హా త 9 ద జ క్ర ఫ్ర హ్వయు ప్రణ రాజః-తాలః॥ వు! ౨ - కొటిచెట్టు 
' సాలో పేళ్లు Palmyra, గా, 
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నాలిశేర 'స్సు లాబ్ల, నాలిశేరః (పా) నారికేలః! వు! లాజ్జ్ఞలీ॥ 

న్ ఫు, ఈ, (ప్రే! ౨- శొంకాయ చెట్టు వేళ్లు, 
లూ 

Cocoanut, inte. 

ఘోళ్ణా తు పూగః ఘోళ్డా। నీ! ప్రూగః - క్రముక గువాకః 

Sa క్! ళ్ న 

ఖప్రరో Areca, Faufel, gut ఇ Ye. 

ఉబ్వెగమ్! న! ౧-ఈ పోశ చెట్టుఫలము, (ఒస్యతు! ఫల)ము ట్ 

. Arecanut, gut. చ 

(మేతే చ హీన్లాల | పీనాలనహితాః=గిఅకకా& (Marshy 

నహి తా శ్ర యః! date, శః షి తోం గూడుకొనియున్న, 
౨౧౫ ఖర్జూరః శేతేకీ వ తేత్రయశ్చ= ఈ చెప్పబడిన తాల నారిశేల 
తాలీఖర్హారీ చ) తృ కముకములు మూడును, ఖర్జూర ౩ = ఖక్టూర 
ణద్రుమాః | వృతము (0206, ఇకా), శేతకీ = మొగలి 

చెట్టు (Pandanus odora tissimus, ¥ax), 

తాలీ=( శ్రీ తాళవృక్షము (Corypha Talli- 

era), ఖర్జూరీ = ఈత చెట్టు (Wild date, 

నగల! ఇక). ఈ ర ను గూడి యెనిమిదియు 

తృణవృతుము లనంబడును, A palm. 

ఇతి వనెషధివర్షః, | అరణ్యము ఓపభులు కల పదనమూహము 
ముగి సెను, 

రి, కనాలి D0 ws PI Ao a సింహో మృగన్ష)ః సింహ ౩-మృ గేన్ష పఖ్బాన్యః హర్యత్షః 

పఖ్బాస్యోహర్య తు శీ, శేసరీ! న్॥ పహారః॥ పు! ౬ - సింహము కల్లు, 

సరీ హారిః॥ ౨౧౬|| A lion, faze. 

చ్ అహ [కణ్బరవో గజరిప్పుః 
9 ల 
వీ జ ద్భ పై రృ గా 

ధిపః॥ ] 

yi న గజగి భక 9 oo ఆంది 3! [కర్ధార క గజురిపుః విబ్దదృ్భస్థు 8 మృగ న. 

ఫు! ఈ అధికపాఠము, | 
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_ శాహ్హల డ్వీకినా| 
ఏ 

sere 

శ జమ రానాను. అచు అల దశా ద దవడల నభననకనిభటనొతుతుతాల లాలా దాం అందా. = అందాం దాదారా లాడ. 

శార్హూలః _క్విపీ! న | వ వ్యా ఫ్ర ఘుః॥ ప్ర! ప్రల 

పెద్దపులి పేళ్లు, A tiger, ఇగా, 

తరతుస్తు మృగా| తగకుణమృగాదనః॥ ఫు! ౨-సివంగి పేళ్లు, 

దనః | A hyena, ఇలా. 

వరాహా స్ఫూకరొ వరాహాః-సూకరః (పా ళూకర ః-వృుసష్టిః 

ఘృుష్టిః క్లోలః పో, (పా) గృష్టిఃకోలః-పోల్రీ! నొ॥ 86 - కిటిః - 
8 కిటి; ౧౭| దం! న్ ॥ ఘోణే॥ న్ ॥ స్పబరోమా! న్॥ 

దంప్టి) ఘోణీ _న్తబ్బ బ్ల| కోడణభూాదారః॥ ఫు! ౧౨ ౨-లడవిపందిశే పేళ్లు, 
రోమా కోతే భాద A hog, గల gut, 

ర (ఇత్యవ): 

కపిప్పవజ్జ ప్లవగ శా, కవిః -ప్లవజ్దః - ప్లవగః-శాఖామృగ వలీ 
ఖామృగ వలీముఖాః! ముఖః-మర్క_టః-వానర $-కీశ=వ నౌకాః॥ సీ! 

మర్క_టో వానరః ఫ్పు! నాక 

వీవో వనాకా crt 

(అధ) భల్లుశే!బు భల్లుకః (ప) భల్లూక 8 - బుత్నుః - అచ 

మాచ్చభల్ల భలూకా భల్లః(పా) అ చ్చః-భల్ల :-భాలూక 8 ఫు! రా 

ఎలుయగొడ్డు పేళ్లు, A bear, త, 

y, A monkey or ape, 

గణ్లశే ఖడ్డ ఖడ్డినా॥| _ గబ్జక -ఖడ్డ :-ఖస్వీ!న్, ఫు! 3-ఖడ్డమృగము 

తిగడా॥ చళ్లు, ర్న rhinoceros, ier, 

లులాయో మహీపో లులాయ 8 - మహీపః-వాహద్విషన్ | త్॥ 

వా హద్విపత్కానర | కానర సై రిభః॥ వు! ౫-కా రెనుపోతు పేళ్లు, 

సై రిభాః। A buffalo, ష్. 

((స్త్రీయాం) వివా.  శివా॥వీ॥భూరిమాయుః(పా)భూరిమాయ ః- 

భూరిమాయు గోమా | గోమాయుః-మవృగధూ ర్తకః - సృగాలః (పా) 

యు మృగధూ ర్త కాః॥ శృగాలః - వష్ళుక ః ఆ క్రోష్టాుః- ఫేరుః- ఖర వః 

నృగాల వళ్ళుక క్షు జమ్బుకః॥ వు! ౧౦ - నక్క పేళ్లు, కొష్టుళబ్ల 

"ఫేరు ఫరవ జమ్ము కాః। మునకు బుకారాంతమునకువలె రూపము, 

A jackal, stat. 
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ఓతుర్చి జఉజలో మా ఒతువిడాలః-మా ర్టారః (పా) మార్హాలః 

నారో వృషదంశ క నృవదం క (పా) పృషదంశక:ః - ఆఖుభుక్ | 

, వు! సూవిల్లిపేత్తు A at, fae, 

(త యో) గాధేర 

గాధథార  చగాఛేయా 

(గోధికాత్ల శే) | 
శ్వావిత్తు శల్య శ్యావిల్ ॥ధ్॥శల్యః॥వు॥ ౨-వదుప్ందిజేళ్లు, 

A porcupine, wed. 

( _స్తల్లోమ్ని ) శల శలలీ॥ వీ! శలలమ్ - శలమ్॥ న॥ 9ి-తల్లో 

మ్న్ =ఆ యేదువందిముం గ్గ పేరు, Porcupine 

గాదేరః - గాథారః - గాభేయః! ఫు! 5- 

ఉడుముపిల్ల పేళ్లు, An iguana, rar, 

శలలం శలమ్! ౨౨౨| 

quills. 

వాత ప్రమా ర్వాత వాత ప్రమాః -వాతమృగః॥ వు! ౨ - గాలికి 

మృగః నెదురునడేచు నిజ్జైవంటి మృగము, వాడయిట్జ, 

వాత ప ప్ర మోశ బాము శ్రీ లింగమును, A swift 

antelope, జగ 

కోక _స్తష్ణహోమ్ళు| కోక ఈహామృగ౯వృకఃపు॥ ౩-తో డేలు 

వేళ్లు, A wolf, afta, 

మృ కుర జ వా మృగః-కురబ్లః-వాతాయుః-హరిణః-అజిన 

తాయు. హరిణాజిన యోనిః! ఫు! ౫ - ఇత్ర్ పేళ్లు, A deer or 

 తయోనయః॥ ౨౨౩||antelope, efi. 

వజయ (మేణా వణ్యా: = ఆండు లేడియొక్క_యు, ఏణన్య = 

(ముఖే క్రమ) | | మొదలై నవి, వరునగా -ఐకోయమనియు 

(Belonging to a dog, ఐణమనియు 

(Belonging to a buck) చెప్పంుడును, త్రీ! 

‘wr ఇషా. 

కదలీ కనలీ పీన కదలీ! సీ॥(పా) కదలీ! న్, ఫు! బొలిచాయ 
(0 (౧౧ 
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శృమూరు వ్రీయ కావ మెడ చారలుగలిగి బణములోనుండుమృగము., 

వి! అ౨ర| నమూరు కన్షలీ! సీ॥ (పా) కష్టళ€॥ న్,ఫు! దొడ్డకడుపును 
(శ్వేతిహరిణా అమి నల్లని ముందరి కాట్టేను గల మృగము, చీనః। 
అజినయోనయ 8) ! 

కషషసార రురు న లిపి థ్రీ 

రాహిపూాః!  ౨౨౫| 

(మృగాః) | 

పు! గువ్వవన్నె గలిగి 350 అంగుళములు పొడ 

వుగల మృగము, చమూరుః॥ పు! తోశ లేని 
మృగము, మ్రీయక 8 పు! దట్టమై యెజ్జని 

నల్లని రోమములుగల మృగము, నమూరుః॥ 

ఫు! తెల్లని కొన వెండుకలతోం గూడిన దొడ్డ 

మెడగల మృగము, ఇత్యమిా = ఈయాబును, 

అజినయోనయః = ఆ_స్తరణాదుల కువయో 

గించు చరుములకు. గారణములయిన, హరి 

గాః = ఇల్లే జాతులలో విశేషములు 

క్చస్ల సార (పా) కృష్ణ శారః=నల్ల యిష్ట 

(The spotted antelope, qT, దద 

నల్ల చారలదువ్ని (The 5128, ఇలా. 
న్యబ్కు_£ = తలవంచుకొనిపోవ్ర జింకపోతు, 

రబ్కు..8 = తెల్లరోమములుగల యితే (The 

spotted axis, fiafadm.) శమ్బరః=ఎజ్జ 

వన్నెగల సన్నపుజింక, కాహిషః = కొండ 

ఆ గోకర్షః = కణితి, పృవతః = దుప్పి 

(The porcine deer), ఏణః = పెద్దకన్నులుగల 

నల్ల యి, బుశ్యః (పా బుహ్యః = మనుం 

బోతు (White-footed antelope, a%¥z- 

ఇ). రోహీతః = శేనరి యను మృగము, 

చమరః=నవర పుమృ?గ ము (Bos grunniens, 

ఇఇ) ఈ ౧౨ ను! పు! మృగాః=తమతమ 

వీళ్ళ చేతం బ్రసిద్ధములై న మృగభేదములు, 
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గన్దర్వశ్శరభో రామ గన్టర్వః = దొడ్లకడువును వసువ తోయ 
స్పృమరో గవయ శృ యును గల మృగము, శరభః = ఎనిమిది కాళ్లు 

న ౨౨౬||| గలిగి సింహమును చంపెడి మృగము, 'రామః= 

| పెద్దదువ్చి, సృమర ః= పెద్దనవర ఫుమృగము, 

| వయః=గురుపోతు, 303 Gavoeus, శథ $= 

'కుంచేలు, A hare, auf. 

ఇత్యాదయో మృ ఇతక్యాదయః = = గన్గర్వశ బ్దము శుుదలయి 

En నా) ద్యా గచవానవి యాటును, మృశేనా ద్యాః = సింహా 

ద్యాః పశుజాతయ | శబ్దము మొదలు చమరశ బ్బపర్యంతము లయి 

నవియు, గ వాద్యాః= నైశ్యవర్షయందుం జెప్ప. 

బడు గోవులు మొద లైనవియు, పకుజాతయ = 

సశువులని చెప్పంబడును, A beast. 

[అధోగన్తా తు ఖ|  [ అధోేగన్లా - ఖనకః - వృకః-పుంధ్యజః- 
నకో వృకః పుంధ్వద | ఉన్నురః ] ఎలుక పేళ్లు, అధికపాఠము, 
ఆన్లురః ] 

ఉన్హురు ర్మూపి.5 ౬ ఉన్సురుః:-మూప్.క 8 (పా) మూపషక ః-ఆఘుః!! 

వ్యాఘి పు! 3-ఎలుక పేళ్లు, A rat, at, 

గిరికా వాలమూ _ గిరికా-బాలమూపీకా! న్స్ ౨-చిట్రైలుక 

వి కా! ౨౨౭ || పేళ్లు, A small rat. 

చుచునరీ గన చుచున్దరీ-గన్టమూపె.1సీ! ౨-దుంచుే పేళ్లు, 

మూపీ. న్ న్ A mouse, ఇ 

దీర చేప తు దీర్గ చేహీ-మూషికా! సీ! ౨-పందికొక్కు 

మూవి శో! వేళ్లు, The Bandcoot, 
నరటః కృకలాన్ సరటః - కృకలానః॥। ఫు! ౨-తొండ పేళ్లు, 

(స్పా వ Cameleon, fife. 

నునలీ శృహగో।  మునలీ-గ ఎవానోధికా! సీ॥ ౨ - బల్లి పేళ్లు, 
థ్ కా॥| ౨ ౨౮|| తీ lizard, గ 

లూకా (స్ర్రీ)తన్లు లూతా॥ నీ! త న్గువాయః - ఊర్ల నాభః - 
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వాయోర్లనాభ మర్మ. మర్క_టక | పు! ఈ - సాలెపురుగు బళ్లు, 

టకా (స్సమాః) A spider, amat. 

సీలబ్షు స్తు క్రిమిః సీలబ్లుః - క్రిమిః! వు! ౨- పురుగులవేళ్లు, 
మానిమోాంది నల్లని పురుగులని కొందజుందురు, 

An insect, m1€T. 

కర్షజలూకా శతప| _ కర్ణజలూకా (పా) కర్ణజలాకా-శతపదీ! 
(ద్యుభ)॥ ౨౨౯1 | సీ॥ ౨- జెలి పేస్టు, చవిదాటు పామును, రోకటి 

బండయు, A centipede, TIT, 

వృశ్చిక భ్యూక కీట వృశ్చిక ః _ ఫూాక కీటః॥ ఫు! ౨-నల్ల తేలు 

(స్పా) పేళ్లు కణుందురుపేరును, A Caterpillar, 

fiat. 
సతాం - దా ~ 

దలి దాణా తు వృ అలీ॥ న్! (వా) అలీ! న్ | ద్రోణః (పా) 
న్చిే | ద్ర్రూణః జా వృశ్చిక | ఫు! 5 _ ఎజ్జ తేలుడే పేళ్లు, 

సా న్యముగా తేలు సళ్ళని కోందటందురు, 

A scorpion, గ ఆజ్ఞా, 

పారావతః కలరవ;ః పారావతః-కలరవః-కపోతః॥ ఫు! 3-పావు 

కపోతోఒథ రము పేళ్లు, A 076 01౫ pigeon, mat, 

న్రశాదనః॥ ౨౩ ot శ శాదన ప్రీ న్ | శ్యేనఃఫు!3-డేగ పేళ్లు, 

ప్త్రశ్యేన |A hawk or falcon, 7౫. 

ఉలూకసు వాయ ఉలూక:- వాయసారాతిః-పేచక:॥ ఫు! ౩- 

సారాతిపేచనా | గూబ పేళ్లు, An 0౪1, కళ్ల. 

దివానః కౌశికో (దివాన్షః-కశిక =ఘూక కది వాభీత $-ని శా 

ఘూకో దివాభీతో టనః ] అధిక పాఠము, 
లబ్ 

నిశాటనః |] 

వ్యా(ఘాటస్తు భర వ్యాను భూట కాఛర ద్యాజః! వు! ఆ-ఏటింత 

ద్యాజః పేళ్లు భారదా సజపటీ, A sky-lark, @tat. 

ఖజ్జురీటస్తు ఖజ్జున॥! ఖబ్బ: రీటః = ఖజ్బనః॥ పు! ౨ = మందవిచ్చిక 
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చర” కిలటూక ఫిట్" పులులు నెజు 

& wagtail, ఇనా Ta. 
Cal లోహప్పష్ట స్తు స లోహాపృష్టః-కజ్క. 8| వు! ౨-రాప్రులుంగు 

జ్కు_ (స్పా) పేళ్లు, మల్లె చేగుజును, A heron, gat. 

(దథ) చాప: కికీ| _చామః- కికీదివిః! వు! ౨-పాలపతీ. పేళ్లు, 

దివిః। A blue jay, Hex=. గి 

కలిజః-ఛ్నాజః-ఘామాషటః॥ ఫు! క-కూ( 
కలిజభ్న జధూమా ద లగి ఫీ 9 

అ లీ కోటిమూగయను పకీ పేర్లు, A fork-tailed 

ishrike, కా. 

(అథ స్యా) చత శతప_త్త)క-దార్యాఘాటః॥ ౨- మాను 

పత్త)కః॥। ౨౩౨ గోయిలవులులు పేళ్లు బెగుకుపులులును, 

దార్వాఘాటో2. \A wood-pecker, ఇగ 

థ సార జ్ఞః సోకక శ్చా సారజ్బః (పా) శారబ్దకాస్తోక కః - వాతకః। 

తక (న్పమాః)| వు! వ - వానకోయిలపేళ్టు, బాతకషక్నీ, 

గగ. 

కృక వాకుస్తామ) కృక వాకః- తాన్టవూడః -కుక్కుట యర 

చూడ: కుక్కుట శ్చర | ణాయుధః॥ వు! ఈ - కోడిపేళ్లు, A క్రమం 

ణాయుధః॥  ౨౨౩| ౦60౪9 fowl, gd. 

చటక: కలవిజ్క చటకః-క లవిజ్క_ ౩|| వు! ౨-విచ్చిక పేళ్లు, 

(స్పాష ‘A sparrow, tar. 

త్తన్య (ప్రీ) చటకా చటకా! సీ! ౧- ఆండు వీ చ్చి కేరు, 

A female sparrow, HI TIT. 

చాటశకై రః! పు! చటకా! నీ! ౨-ను వరు 

త్యేేచాటనైైరః(న్ర్య నగా, తయోః=ఆ విచ్చుకలయొక్క_, సుమ 

పతే) చటక (వసా)! ప =మగవిల్ల యందును, న్రు గప ల్యే =ఆండు 

౨౩౪| | పిల్ల యందును నర్పించును. 
య 

(తయోః! వ్రమప 

గా 

శై 
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త్కృకణ క క కరా కృక ణకాకృకరః॥ పు! ౨-కొొ క్కెర పేళ్లు, 

(నమా)! 

వనప్కియః పరభ్ళ వన పి యః-పర భృతః-కొకిలః - వీకః॥ వు! 
తః కో కీలక విక (ఇత్య ర-కోకిల పేళ్లు » The black cuckoo, ఇఖొగసాలా 
పీ! ౨౨౩ ౫|| 

కాకేతు కరటారిష్ట కాక -కరట అరిష్ట ః-బలి పుష్ట =-నకృత్స 9 
బలిపుష్ట నకృత్స ) జః । | జ జంాధ్యాద్థ ఆత ఘోష పర భృత్ ॥త్ ॥ బలి 
ధ్వాజ్ఞత్సఫరోహ పర భుక్ | జ్॥ వాయనణాచిరజీవీ॥ న్ | సప్త 
భృద్భలభు గార్రయసా | మాకలిః-వీకవరనః॥ వు! ౧ర-కాకిశే పేళ్లు, 
అవి! ౨౩౬| [ చిరజీవీ జీవి మొదలు నాలుగు సక 
చైకదృష్టి కాకలిః పీక A row, ఇజం 
వర్ధనః! | 

(దోణశకాకసన్తు కా చ్చోణశకాక'- కాకోలః॥ పు! ౨-మాలకాకీ 

వేళ్ళు A raven, wer war. 
దాళ్యూహాః కాల. దాత్వూహాః-కాలక కాక | వు! ౨-ాకరా శుఠు 

కర్టాక'ః। ౨౩ ౭|| గుడ్డంగివిట్ట పేళ్లు, భరతపకీ, A gallinule, 

EG) ఇజ్ 

ఆతాయి చిళా ఆతాయీ! నొ॥ (పా) ఆతావీ॥ న్॥ చిల్ల | 
వః ౨ - విన్న గద్ద పేళ్లు, జెముడు కాకియు చీర 
వస్టీయు, A kite, శ, 

దామోొయ్య గృ దామోయ్యః అం గ్ర యా, 8 911 ఫు! ౨-గద్ద పేళ్లు, 

బోరువయును, A vulture, Hea. 

On 

టి కర శుకా (నమా) రః - శుకః॥ ఫు! ౨- చిలుక పేళ్లు, 
A parrot, iat. 

జ వ్రాఖయ్య్బూ ఇంథ త్రోజ్॥ 5 డక! పు! ౨-కొంగచే ళ్లు 
‘A curlew, శాల 
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బకః కహ్యూః బకః-కహ్వూః॥! ఫు! ౨- వక్కుకొంగ పేళ్లు, 

A crane, Yd. 

పుష్కరాహ్వూస్తునా, పుష్కరావ్వాః - సారనః॥ ఫు! ౨-జెగ్గురు 
రసః ళ్. The Indian crane, 1d. 

కోకళ్చ క్రశ్చ క, వా కోకలాచ దస్రః-చ క్ర వాక ః-రథాబ్ఞః[వు! ర 

కో రథాడ్లా (వస్చయ జక్క వపిట్ట పేళ్లు, The ruddy goose, 

నామకః | చాన్యాగా. 

కాదమః కలహంన| కౌదమః క-కలవాంసః॥ వు! ౨-ధూమ్రవర్ల 

(స్పా $) 'ములయిన ముక్కు కాళ్గుల హంసల సళ్ల, 

A drake, aa డె. 

దుతో_)శ కుర రె ఉతో_)శః - కురరః॥ పు! ౨- పెన్నడ 

(నమా) | ౨3౯! పులుయ వేళ్లు, An osprey, కలలా ual, 

హంసాస్తు శ్వేత పహాంనః-క్వేతగరుత్ 1త్ | చశ్రాజ్జ:-మాన 

గరుత శ్చకాజ న మాన |సౌకాః 3! న్, ఫు! ర - హంన పీల్లు, A 5120, 

సౌాకసః। వే 

రాజహంసాొ (స్తుత 

చఇఖ్బుచరతై న్లోహి చరవై! = ఎజ్జని ముక్కు కాళ్ల తొంగాడి, 

ఆద్య జం ఆస! అ #2 0 రాజహాంసః॥ ప్ర! ౧-౮ హాలు 9 చణ 

El స్పికాః ల vol సితా; = తల్ల నె యుండు ఆ హంనల పేళ్లు, 

జ. 
| 

(మలినై ) రల్లికా|_ మల్లికః (పా మల్లి కా కాఠుః॥ వు! ౧'- మలి 

కాశ డి కె తెల నె యుండు వాంనల పేరు, 
౧౧ ౧ 

ఛార్తరాష్ట్రః! వు! ౧ - సితేత౫ై ః= నల్లని 
ముక్కు_ కాళ్ల తోం గూడి తెల నె యుండు 

C౧ CA... 

హాంసల పేరు, 

ధాం రాష్ట్రా (స్పితె 

వై! 

నరారి రాటి రాడ్ న్రశారిః-ఆటిః-ఆడిః॥ వీ! 9-ఆయేలు అను 

శ్చ పనీ. పేళు 
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బలాకా బిసకణ్ణికా॥| బలాకా-బినకణ్థికా॥ నీ! ౨- తెల్లకొళ్ళెర 
౨౪౧|| పేళ్లు, A small crane, శానా! artu, 

ఇళ ఇగ అజా ౨; | (హంనన్య యోప)  వరటా॥ నీ॥ ౧-హంనన్య = హంనయొక్క_, 
ద్భరటా యోవీత్ = స్త్రీ సే, A duck or goose, 

a, 
(సారసశ్యతు) లత్కో లత్మణా (పా) లతణా! నీ॥ ౧-నారనన్య = 

ణా! బెగ్దురుపవీయొక్క. (స్త్రీ పేద, MT శ, 

జతుకా౭_జినపశ్రా జతుకా (పా) జతూకా-అజినపత్రా | నీ 

(స్వా) త్సరోస్తికౌలపా | ౨ - గబ్బీలాయి పేళ్లు, చికుడువాయి, A bat, 
యి కా! ౨౮౨ |. పరోస్వ్ - వెలపాయికా! నీ! ౨- 

బరి ణవురుగు పేళ్లు, A 0001-0020, 

[ళల ళ్లాగ 

(వ) చర్వణామవీ, చ(న)ుర్వణా-మవీ, కా-సీలీ॥ నీ 3 - నల్లని 
కాసీలీ మూగ వేళ్లు A blue fly, Hat ఇ, 

నరఘా మధుమతీ | నంఘా - మధుమవ్నీకా! వీ! ౨ - జుంటి 
-కా| యీాలగవేళ్లు తేనెటీ, A bee, nga. 

స క్రావ్రు 2 శకా-ఫుతికా! వీ! ౨- తర పతస్ష కావు_కాస్యా. పతస్షకా-వుత్తికా! సీ॥ ౨-తెరయీాంగ పేళ్లు, 
IA small bee, ఇళ. 

ద్దంశస్తు వనమతీ' దంశః॥ వు! వనమలీకా॥ నీ! ౨. అడవి 
"గ్రా|| ౨౦9| యాలయపేళ్లు A gadfly, ళా, 

దంశీ (తజ్జాతి రల్పా. జ్రళ్టీ, సీ॥ ౧-అల్బా =అల్పనున, తబ్దాతిః 
ఎ జ 

స్యా) | |స్యాల్ =ఆ యడవియో(గలజాతి పేతు, అడవి 
| 

'దోము శతక. 

ద్వళ్టోలీ వరటా (ద్వ గజణ్జోలీ (పా) గన్జోలీ-వరట *1ప్ప! ౨-ఎజ్జ 
౧౧౮౮ల ల ష్ 

యాలి)! తు వెద పేళ్లు, కణుందురీల, A wasp, 411, 

భృష్ణారీ చీరుకా  భృజ్ఞారీ = చీరుకా (పా) మురుకా-చీరికా- 
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చీకీ మిల్లికాచ (సమా | చీరీ-మి ల్లి కా॥ నీ! ర-చిమట పేళ్లు -ఈలపురు 

వమూా౪)॥ ౨రర॥ గును A cricket, ఇగో 

(సమా) పత జ్ఞ శల! పతప్బః - శలభః! వు! ౨ - మిడత పేళ్లు, 

భా గీ grasshopper, qa. 

ఖద్యోతో జ్యోతి ఖద్యోతః - జ్యోతిరిబ్లణః! వు! ౨- మిణుం 
రిబ్బణః। గుఅుబూూ చి పేళ్షు, A firefly, gz, 

మధు వ్రతో మధుక  మధున్రతః-మధుకరః - మధులిట్! హ్! 
రోమధులిణ్మధు పా లి మధుపః-అలీ॥ న్! ద్విలేఫః - పుప్పలిట్॥ హ్! 
నః! ౨ర౫॥ ద్వి రేఫవు పు భృజ్దఃణ-పట్పదః-శ్రమరః యు అలి; [ ఇష్టైస్పి మర్యు జా 

వృలిడ్భృబ్దపుట్ప దభ చళ్ళురీకః _ రోలమ్బః - బంభరః | ఫు! ౧౫ 

మరాలయ।ః। [ వనిన్దిర తుమ్మెద పేళ్లు వ్రినినిర శబము మొదలు శా 
దీక్ష కై , (౧౧ 0౨ © 

శ్పష్వ్బారెక రా లమ్మో' అధికనావుములు, A large black bee, 

బమృరశ్చనః1౨ర౬ | wav. 

వుయూరో బరి మయూర ౪-బ ర్వి లి౭ెకాట ర న్ | నీలక గ్ఞాః- 

౯కోబర్జ్లీ నీలకణటొ భుజ ఘిజజ్బభుక్ ॥ జ్ ॥ శిఫావలః - శేఖ! న్॥ కేక్! న్! 

బభుక్। | శిఖావలశి ఖ మేఘనా దానులానీ; న్, ఫు! నా - సెమిలిపే 

న కీ మేసునాదాను A PpeacoCk, ait, 

లాన్యపవి |] ౨౦౮ ౭ 

"కేకా (వాణీను యూ | కేశా! నీ! ౧- మయూరన్య వాణి = నెమిలి 

రన్య) '  కరాంత పేరు, His cry, రాణి అగా, 

(నమా) చన్ష /క చన్ష్రకః - మేచకః॥ వు! ౨- నెమిలిప్రం 
మేచనకా | కన్ను పేరు, 

నీలా వరాడా విళ్రా-చూడా॥! వీ॥ ౨- నమిలికు-ంక్రటి చే పేళు, 
౧౧ 

Crest, far. 

ఉస Lx 5 ఆ roll ఆపు డా శిఖణాస్తు పకట శిఖణ్ణాః!॥ వు! వీఇ్భమ్-బర్గవ్॥ న॥ ౩- నమిలి 
(నఫుంనశేే। ౨౮౮ వురి పేళ్లు, Peacock's tail, గొల, 



కాండము] సీంహాదివర్ష ము 168 

ఖ గవిహజ్బ విహుగ మిగ - విహాజ్జః-విహగః -విహబ్దమః-విహో 

విహజ్దమ విహాయనః |, యాః॥న్॥ శకు న్లి-పశీ॥న్॥ శకునిః-శకు _స్తకా 
నక న్పివకీ. శ శకుని శకు శకున ః-ది౦జః-పత _్త్ర)॥న్ | ప శ్రీ)॥న్ 1పతగః - 
న్తశ కున ద్వి జాః ॥ పతన్ త్ | ప పత్త/రథః-అద్జజః-న గా కాః! స్॥ 

అనా! పత్రి ప్రి ల్లి వాశీ!న్ ॥ వికిరః - విః - విమ్మీరః-పత త్తి? = 

పతగ పతత్న జర థా నీవా నో గరు త్యాన్ |త్ ॥ విత్సన్॥ త్ ॥ నభ 
గుజాః! నగోకో వాజి సజ్జమః॥ వు! ౨౭ 2 - సామాన్యముగా, బత్వుల 

వికిర వివిష్కీర పత పేళ్లు , A bird, ఇబ, 
శ్ర్రాయః। ౨౫౦| వీడో 

ద వాగరుత్తు న నః విత్స 

నొనభనజమాః 
-ం 

(కెపాం విశేషా) పహోరీతః॥ ఫు! = వచ్చనిపిట్ట, The green 
హారీతొోొ మద్దుః కార pigeon, కలిగ. మద్దుః! ఫు! =సీరు కాకి The 
గావః పవ! ౨౫౧ 3128) గక. కారణ్ణవః॥ ఫు! = కన్న లేడు, 

తిళరిః కక్కు భో లావో స్తవః! ఫు! నీరుకోడి, తి త్లిరిః॥ వు! = తీతువు, 
జీవం జీవశ్చకోరకః। The francoline partridge, At. కుక్కు 

9 9 కయస్ట్రిక పిటిభకో భః న! = " బె్పిగువ్వ, A wild cock, sat, 
వ_ర్తకొ వర్శికాదయః॥ = లావుక, A quail. జీవంజీవః॥ 

౨౫౨ | వః = వ న. A pheasant, aga. 

'చకోరకః॥ ఫు! = వెన్నెలపులుంస, Perdix 

rufa, ఇ, కోయవ్టీ కః॥స్రు॥ చీశోకొ క్కె_ర, 

గుడ్జికొంగ, టిట్టిభకః॥ వు! = లకుముకిపిట్ట, 

Jacana, [జక్ట!. వ ర్హకః॥ వు! = వెలి చెపిట్ట, 

దొట్లవులుంగు వ_ర్హికా॥ నీ! = మి-లనల్లంకీ 

ఈ ౧౩ శబ్దములును, లేషాంవిశేపాః = 
పతులలో ఢేదములు. వచటం గొందటు శవం 

'జీవ చక్ రకళబ్దములు పర్యాయములనియు, 

న రక శబమును -ీలింగయుగా పఠించి స "ది కూ 
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'వ రకావ రకా శజములు ప ర్యాయములని 

యుం చెప్పిరి 

గరుత్పతచ్చదాః గరల్ -వతః-ఛదః॥ వు! ప_త్త)మ్ - పత్ర 

పష్ట్రంపత త్రంచ తనూ త్హ)మ్-తనూరుహమ్॥ న! ౬-జెక్కల వేళ్లు, 
రహమ్! A wing, Ta. 

(గ్ర) పకుతిః వత పతతి; వీ! వక్షమూలమ్॥ న॥ ౨-ణెక్క..ల 

మూలం, మొదటి పేళ్లు The root of a wing, 

qq. 
చష్బునస్రాటి (రుఖే చణ్బ్చుణాతో తోటిః'। నీ॥ ౨-పకీ ముక్కు_ పేళ్టు, 

(స్ర్రీయా)। ౨౫ ౩|| The beak, ix. 

ప్రడీ నోడ్డిన న ప్రడీనమ్॥న॥= ఎగయుట, Taking fight, 
నా (న్యెతాః ఖగగతి |ఇకణ. ఉడ్డీనమ్॥ న॥ = పాజుట, . 5022128) 
క్రియాః) వ సనమ్! న! = వ్రాలుట, Perching, 

CCEIE ఏను, ఏఆతాః= ఇవి, ఖగ గతి క్రియాః = 

వత్వులగతిభేదమ. లు, 

నీ క్రాగన్టో (ద్విహీ| పేల! సీ[కోళ; న్న ॥అల్జమ్॥న॥ 3-్రడ్డు పేళ్లు, 
నే)౬జణ్ఞం చేరీక్థః= ఒక పదమని కొందజందుకు.. గ॥ 

egg, క. 

కలాయో సీడ(మ| కలాయః! వు! నీడమ్! వ్న॥ ౨-పకీ గూటి 
(స్రీయామ్)! ౨౫ర|| పేళ్లు A nest, Hier, 

వోత; పాక ౬ఒర్భ వోత;ః = పాక ః-అర్భక :-డిమ్భృ ః-ప్పథుకః- 

కడిమృ: పృథుక శ శాబకరిశు | ఫు! ౭-సామాన్గముగా శిశువు 
లి బకశ్సిశుః। పేళ్లు, Young of any animal, fg. 

ర్ య గ 5 (స్ర్రైవుంసౌ మిథు | (గ్రవుంసౌ - మిథునమ్-ద్యన్ట (మ్॥ న॥ 9- 
నం ద్యన్ద (౦ త్రీ పురుషుల జంట పేళ్లు, A 60016 male 

and female, fuga. 
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యుగ్భంతు యు 

లం యుగ్మ్! ఆస్మా 

యుగ్నమ్ - యుగలమ్-యుగమ్! న॥ 3- 

జంట పేళ్లు, A pair or brace, TET, 

నమూపహాసివవా 

ననోహా వినర 

నమూహ;ః - నివహః-వ్య్యూహః-సన్షోప 

వ్యూహ నన్లా హవి నరః - వ్రజణస్తోమః-ఓఘ కనికర ః- ప్రాతః - 

వ్రజాః। సోమాథు నిక వార ౯ సద్టైతః-నజఖ్బయ:ః-సము దాయః-నము 

ర వ్రాత వార సద్ధాత దంయః- -నమవాయ ః:-చయ:ః-గణః॥! ఫు! నంహ 

న ls 9 18g! నమి-ా J ఎన్ నఖ్బయాః ete! తి! ని॥ బృ్టమ్ నికురమ్చమ్ దమ్నకమ్! న॥ 

సముదాయ _ స్పము ౨౨-గంపుపేళ్లు, A flock or multitude, 

శ యోాగణః | (త్రీ 

యాంతు) నసంవా తి 

ర్పన్దం నికురమ్బం 

కదవ్చుకమ్! ౨౫ ౬|| 

న = వెప ఎ న మ్ (బృన్ష భేదాల బృనభేదాః ఇంక ( ప్పంబడున వీ సమూహ 

విశేషముల పేమఘ, వర్షణ॥! వు! ౧-నమెః= ఒక 
౧౧ ౧ Q_ 

తీరువ స్తువుల గుంపుపేర, A Multitude of 

similar things, Hz. 

నస్జసాస్థాతు(జన్లు సబ్ద్హ కానాగ్ధ 8! ఫు! ౨-జ నుభి 8 = ప్రాణినమూ 

భి?) పహాముపేరు, An assembly of animals, 

జ. 

నజాతీరై ౫) కులం కులమ్! న॥ ౧-నజాతీయైః = నజాతీయము 

లైన ప్రాణినమూహము పె పేరు, A multitude 

of homogeneous animals, కణ. 

యూథం (తిరళ్చాం| యూోధథమ్!ష్న! ౧-కిర శ్చామ్ = తిర్యస్టంతు 

పున్నఫుంనకమ్)! నమూహముపేరు, A flock of birds or 

20|| beasts, జక, 

Can 

(నమై) ర్వర్షః 

పళభూనాం) నమ।  నమజః॥వఫు! ౧-పమాూనామ్ = పశువులగుంపు 

బో. బీరు, A herd of beasts, జక, 
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.శ్యవాం) నమా సమాజః!పఫు!౧-అ న్యేషామ్ =పశువ్రలకం కె 
జో. నన్యమయిన నరపత్యూది సమూహము పేరు, 

An assembly of men ఉం. gan. 

(థనధర్మిణామ్, నికాయః॥ ఫు! ౧-నభర్తిణామ్ = ఒక్క_ విధ 
(స్యా) న్నికాయః. మయిన నడకగలవారియొక్క_ గుంపు పేరు, 

An association 01 persons performing 
lke duties. 

పుష్టరాళీ తూత్క పుజ్ణి కారాశి=ఉత్క..రః॥ ఫు! హూటమ్! ష్న॥ 
రః కూట (వమశి, ర-భాన్యాదిన మూహము పేస్టు, . A heap of 

యామ్)! ౨౫౯| |grain, కొం. 

కాబోత కౌక మూ కాపోతమ్॥ న॥ = పాన్రరములగుప్ప, A 

యూర తె త్తిరాదీని(త flock of doves. శౌకమ్॥న॥ = చిలుకలగుంవు, 
దశే)। of parrots. మాయూరమ్॥ న॥ = నెమిళ్ళ 
° గుంపు, Of peacocks. వె _తిరమ్॥న॥= తీతు 

నులగుంప్ర, Of francoline partridges. 
ఆడిపదము చేత మజీయు, తద్దణ = ఆయాగుం 

ఫున కీలాగున తెలియునది. 

(గృహానకాః పన్నీ, పకాః (పా) సేకాణగ్భహ్యూకాః। ఫు! ౨- 

మృగా) శృ కాః(స్యు) గృహాోసక్తాః = పెంపంబడి యిల్లు మరగిన, పత్నీ 

రృహ్య కా (శ్చ శతు! మృగ ః= పతులకును మృగములకను వేళ్ళు, 

=e oll Domesticated birds or beasts, sect 
uxt, 

సింహ “ముదల న ప్రతి సింహాదివర:. సింహము ము లె నవానితోం చేరిన 

ని పదనమూహాము ము'షసెను, 

మానవా 
mr 

మనుష్యా మూను మనుష్యః-మానుపః-మ _ర్హ్యః:-మనుజః లా 

మో మర్త్యా మనుజా మవూనవః-నర:ః-ఫుమాన్ ॥ న్ ॥ పష్వాజన పురు 
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షఃాపూరుహః-నా॥ బు, పు! ౧౧-మనుష్యుల 

చు, Man; mankind, amzdt, ag, 
య? శ్ 

మానవా న[)రాః | 

(స్యుః) పుమాంసఃపళ్ళు 

జనాః ప్రభుపూః పూ 

సహో నరః! .౨౬౧|| 

నీ యోపీ దబలా (క్ర్రీ-యోావీ.త్ ! నీ! (పొ) యోవీ శా॥ అ! 

జల్ల సీమ సెన్ అబలాయోషా (పా) జోషా-నారీ-సీమన్సినీ- 

వధూః | ప్రతీపదర్శిసీ వధూ: - ప ప్రతీపదర్శిన-వామా- -వనితా - మహీ 

వామా వనితా మహీ లా! సీ! ౧౧ - సామాన్యముగా స్రీ జీళ్ళు, 

లా (తథా)! ౨౬౨! | ద wంman or female, ఇగ, 

(విశేపా) స్త రబ అజ్జనా = మంచి అవయవములు గలది, 

నా భీకూః కామినీ Well shaped, ఇళ, భీరూః = భయ 

వామలోచనా | ప్రమ ముగలది, TiMIid, భళి, కామినీ = మిగుల 

ఊాభామినీ కానా + లల | గామముగలది, 1.0౪1038; mr. బామలో 

నా చనితమ్బిసీ] ౨౬ 91 చనా=మంచి కన్నులు గలది, Having fine 

సుస్షరీ రవుణీ రామా 6౫/65, వమదా = మిక్కిలి మదముగలది, 

భామినీ = =శృంగార మే చేష్టగలది, (పా) మానినీ = 

| ప్రణయకోపముగలది, arf. కానా =మిక్కి_ 

లిచక్క_నిది, ౫17. లలనా = వేదుకగలది, 

mA. నితమ్బిన్ = గొప్ప వీజుందులు గలది, 

సుస్పరీ= =రూపలావణ్యముగలది, Handsome, 

అ రమణీ =నాయకుని రమింపంచేయునది, 

Tf. రామా =గీతకళాదులు నేర్చి రమించు 

నది! నీ! ౧ ౨-స్ర్రీ విశేషముల పేళ్లు, 

కోపనా (సెవ)భా కోపనా-భామినీ! వీ! ౨-కోపముగల స్రీ 

మినీ | వేళ్లు, A passionate woman, xz ఆగ, 

వరారోహా మత్త _ వరఠారోహాో-మత్తకాశిసి (పా) మత్త కాసిసి- 

కాశి న్యు త్తమా వర ఉ_త్రమావరవర్లి సీ! పీ! రాజ్ త్తమ స్త్రీ, వీళ్లు, 

వరిసీ॥ ce.dl;A handsome healthy and affectionate 
es woman, 
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కు. అత = అ 

( క "తాఖి చకా) 

మహీరీ 

———. 

మహీడీ॥ వీ! ౧ = కృతాభిపే-కా = రాజు 
పట్టపఫుబేవి పేరు, A queen, గాంగ్, 

భానో (2_ న్యా భోగిన్యః! సీ! ౧ - అన్యాః నృప స్రీయః = 

నృప స్ర్రీయః)! పట్టవు బేవికంశొం దక్కిన రాజ(స్ర్ట్రీల చీర 

Other wives of a king, NT ఇగ eq 

feat. 

పక్నీ పాణిగృహీ పత్నీ -పాణిగ్భ హీ తీ--ద్వితీయా-నవా ధర్భిణీ- 
తీచ ద్వితీ మా నహ | భార్యా-జాయా॥ సీ॥ దారాః! ఫు బ॥ ౭-అగి 
ధరణ! ౨౭౫ భా సాశ్నీకముగా వివాహము చేసికొన్న దాని పేళ్లు, 

'ర్యాజాయా (2_థపుం, మొదటి రను యజాధికారముగల పెండ్లాము 
భూమ్ని ) దారాః నకును, తక్కిన ౩ను నామాన్యమయిన 

వెం్యా'మునకును పేళ్లని కొందణందుదడ, 

A wife, ఇంగ 
ఎ a అయయ గక ర్ అధు (స్వా కుటుమ్సి కుటుమ్చిని ఫురస్థ్ర/!సి! ౨-పఫు ల భృ త్యాది 

ని| పురస్థ/ కుటుంబము గల (స్త్ర వేళు, A matron, 

శ్రాలఇల్ళ, 
సుచరిత్రాతు సతీ _ సుకరి క్రా-నతీ-సాధ్గీ(-పతి వ, తాః సీ॥ రా 

సాధ్వీ పతివ్రతా పివత పేళ్లు, A virtuous and faithful 

౨౬౬| wife, adit. 

కృతసాపక్ని కా౭.| _ కృతసాపల్నికా = అధ్యూఢా-అధివిన్నా॥ 
ధూ్య్యూఢా2_ధివిన్నా 2. వ్ 3- పెద్ద పెంస్ల 'ముశేళ్లు, The first wife, 

ual ef. 

థ స్వయంవరా|పలిం న్వ్యయంవ రా-పటింవరా-వ రా స్! కి-తనం 

వరా చ వర. తటే మగని వరించు న్స్, పేళు, A bride $ గ్ర పేళ్లు, 
choosing her husband, xaxqazr. 

థ కుల,న్తీ, కులపా, కులర్లీ.-కులపాలి కా॥ వీ! ౨-వ్యభి దారము 
లికా॥ ౨౬ ౭|| లేమిచేత కలమును కాపాడుకొను (స్త్రీ పళ్లు 

A chaste woman, Tfaaar. 

(¢ 
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కన్యాకమారీ _ కన్యా (ప) కన్యకా-కుమూరీ!నీ! ౨-మొదటి 
|వయనస్సున నున్న చెండ్లి కాని పడుచు పేళ్లు, 

A virgin, gar. 

గారీ తు నగ్ని కా౭.. గరీనగ్నీ కా - అనాగతా రవా॥ సీ! 9- 
నసాగతొ రృవా। సమర్వాడని పడుచు పేళ్లు, A girl who has 

not menstruated, Hd. 

(స్యా) నృధ్యమా మధ్య మా-ద్భృ సర జాః॥స్,సీ॥ ౨-|క్ర త్తగా 
దృష్టర ణా నమర్తాడిన పడుచు. వేళ్లు, A girl anived 

at puberty, gard. 
న. . _న్తరుణ యువతి, తరుణీ (పా) తలునీ-యువలి$॥ వీ॥ ౨-జవ్వని- 

(న్పమ్సే! ౨౬౮! ౩90 ఏండ్లకు లోంబడిన వయస్సుగలది, 
\A young woman, gad. 

(నమా) స్స్నుపాొ స్నుషా-జనీ-వధూ:॥ సీ॥ 3-కోడలి బీళ్లు, 
జనివధ్వ A daughter-in-law, ag. 

శ్పిరక్ణా తు సువా! . చిరళే-సువానినీ (పా) న్వవాసినీ! వీ! ౨- 
సిస్ | చేరంటాలిశేళ్లు, న్వవాసిన్ యను పాఠము 

నందు. బుట్టనింటనున్న (స్త్ర పేళ్లు, A mar- 

ried woman staying in her father’s 
(house, gattadt. 

ఇచ్చావతీ కాము!  ఇచ్శావలీ - కాముకా! నీ! ౨- ధనాదుల 

కా (స్యా) 'యందు ఆశ గల (స్త్ర పేళ్లు, A woman 

icovetous of wealth; eager for food, 
etc., Tela. 

ద్వృపన్య తు నృవన్న స్తీ- కాముకీ! వీ! ౨ - రకియం 
. ణి 1! మా 
'కాముక్! ౨౬౫! జాన కల త్త పేళ్లు, A lustful woman, 

xf ef, 

(కాన్హార్థిీనీ తు యా; అభిసారిశా॥ సీ॥ ౧-కాన్హారినీ =ప్రురుషునిం 
యాతి సక్కే_తం సా) గోరిన డై 3 నం శేతమ్ = నం కేతస్థలమునుగూర్చి, 
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ఒభిసారికా! .. యాయాతి సా = పోవుచున్న (స్త్రీ పేరు, 
A woman going to an assignation, 

sfragiftmr. ల 

ఫుంశ్చలి ధర్దణీ బన్ట వుంశ్చలీ - ధరణీ (పా) చర్షణీ - - బక ~ 
క్రీ కుల చేక్వకీ | అన నతీ-క్షోణటా- -తక్వర్-3 సై (రిణే - హంసులో! సీ! 
సైెరిబే పాంసులా2 | ౨ంకులాండీ వే పీసు An unchaste woman, 

కతా. ° 

(థస్యా) దశిక్సీ అశిశ్వీ! సీ! ౧-శీశునావినా =బిడ్డ లేని (సై 

(శిశునా వినా) | చేర్చు A 0011316395 woman, ఇఇ, 

అవీఠా (నిష్పతి అవిరా! ని! ౧ = నిష్పతిసుతా =మగ (డును 

సుతా) బిడ్డలునులని (స్రీ చీర, A woman having 

neither husband nor children, ₹గా-క్తక 
శ ఇ. 

విశ్యస్తా విధ వే. _ విశ్వస్తా-విధవా॥ సీ! ౨-వెనిమిటిలేని (గ్ర 

(నమే)॥ ౨౭౧| వేళ్ళు A widంw, frazr, 

vr BY) dh ; ర్ లు ద ఆలిన్పఖి నయ స్యా ఆలిః-నఖీ వయస్యా॥ స॥ ౩-చెలిక త్త పేళ్లు, 

చ A woman’s female friend, axa. 

పకివత్నీ సభర్తృ పతివత్నీ-నభ్గర్తృ కా! సీ॥ ౩-మగనాలి వేళ్లు, 

"కా| A woman whose husband is living, 

gata. 
వగా పలి! వృగ్గా-పలిక్నీ॥ సీ! ఆ-ముదిసిన (స్రీ పేళ్లు, 
అధ వా ర్స | ఆ ల 

An old or grey haired woman, కళ! 
టా 5 చు దీ జ a ప్రా ణు ప్రజ్ఞ వ్ర రా ను! 42 — లకక క వ్యవహారము 

నందు మిక్కిలి యెజుకగల (త్రీ చళ్లు An 

intelligent woman, tal. 

తు ధిమతీ! ప్రౌజ్ఞూ-ధీమతీ। వీ[ ౨ - ఎక్కుపబుద్ధి “ల 

౨౭౨! | (సై పేళ్లు A wise wంman, చా, 

థూ ది దన ధరా ది ॥ వీ! ౧-కూదనంభారాం =ళూ ద ర్రీ యూద్రక్య]  హూద్రీ! నీ! గాషూద్రవ్యభాక్యా=కాద్ర 



శాండ ము] 

భార్యా స్యా) 

ర జనా) | 

ఆభీరీ తు మహో 

శూ ద్రీ (జాతిఫపుంయో. 

గయోా స్సమే) | 

2౨253|| 

ఆర్యాణ (నయ) 

మర్యా (స్యాత్ ) 

శుగి యాతు సియా 
= 'ఈ 

ణ్యపి | 

ఉవాధ్యాయా ఫ్యు 

పాధ్యాయా 

న్యా దాచార్యాఒ (వి 

చ సతః)! ౨౭౮ 

ఆచార్యాని (తు 

పుంయోగే) 

(స్యా) దర్వీ 

మనుహ్యవర్లము 111 

జాతి కానిదెనను శూదుని "పెండ్లాము పేరు, 
ర్త ©) ౧౧ 

The wife of a Sudra, xm. 

నరా చా॥ నీ! ౧ - తజాలిః అజనా=ళూ ద 
హ్ జ ౧. UU 

ఆయు. బుకిన (స్తీ, పేరు, A ౪7000220 
బొ ట్ర 

of the Sudra tribe, qari. 

ఆభీరీ-మహోశూ ద్రీ | సీ! ౨- జాతిప్రుంయో 

గయోః సమే = గొల్లజాతి నీ కిని గొల్లని 

పెంగా మునకును పేళ్లు, గీ milk woman or 

milkman’s wife, adafta, 

ఆర్యాణీ-ఆర్యా! | ౨-వెశ్యజూతియందు. 
౦ా 

5 35 

బుట్టిన (స్రీ వేళ్లు, 
షఇ?. 

శని శ్రియా-తు త్రి యాణే! దీ 

జాతెయందు బుటి 
౬ 

రక నికిగాని 

A vaisya woman, 

౨-థ క్రియ 

ER శీ యునకుగాని మరి 

ప్రీ శక 
A kshatriya woman, ఇషా. 

| 
పెం౩: మయిన 

[లం 

ఉపాధ్యాయా-ఉపాభ్యాయి! సి! ౨-తనం 

తట నే చదువు చెప్పెడి (శ్రీ (సై పేళ్టు A female 

ere. 

ఆచార్యా! సీ! ౧ - తనంతటనే మంత్ర, 

వ్యాఖ్యానముచే సెడి స్రీ చేద, A spiritual 

TTAITAT. 

teacher, ఈ 

| 

instructress, 

ఆచార్యానీ'సీ॥ ౧-కానుమాఢురాలైనను, 

|ప్రంయో = ఆచార్యుని పెంన్లామైన స్రీ చేర, 

The wife of a spiritual preceptor, 

wren ఇ af. 

అర్యీ॥ వీ[ ౧ - తాను. ళూద్రురాలై నను 
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య్. త్రయో (తథా) | 

నై*₹సిం8యగా 

వుం 

భలతుణా)! ౨౫ 

వీరపత్నీ ఏర ఫా ర్యా 

ఏీరమాతా తు వీర 
సూః | 

జా తాపత్యా 

తా చ ప్రసూతా చ 

భునూతి కా! 
© 

వజూ 
ల 

౨౭౬|| 

(ప్రై) నగ్ని -కాకో 

టవీ (స్యా) 

దూతీ నంవారిే 

- ను | (నమే) 

కాత్యాయ (న్వర్గ 

వృగ్ధాయా కాపూయ 

వననాఒధవా)! ౨౭౭| 

అమరకోశము (ద్వితీయ 

al | శ్ఫుని పెంాము పేరు, Wife of a vaisya, 

చణ. 
యత్రియా | | ౧-తాను వైళ్యురాలయి 

నను క్షత్రియుని -పెంస్లము చణ, Wife of 

a kshatriya, afaareft. 

ఉపాధ్యాయాన్ - ఉపాధ్యాయీ॥ న్స్] ప్ర 

ఉపాధ్యాయుని "పెంస్ల్దాము పేళ్లు, Wife of a 

tutor, sqrt. 

మ 

పోటా!నీ! ౧- శ్రీ వుంసలతుణా = ద్ర ఫుళు 
ముల లక్షణములు (మినలు) గల (ట్రై 

IA masculine woman. 

చేరు, 

| వీరఠపక్నీ ఆ పర భార్యా! నీ! ౨ - వీరుని 

"పెంస్త్రాము పేళ్లు, A hero’s wife, కరాళ, 

ఏరవమూతా!॥! బు! వీరవమూ:ః॥ వ్ ౨-వీరుని 

తల్లి పేళ్లు, మీ hero’s mother, ఇగ ఇగ, 

జా తాప త్యా- వ జాతా-పృనూ తా- పసూతి 

కా (పా) ప్ర సూత కా! నీ! ళ-బాలెంత రాలి"ఫీళు, 
య 

A woman recently delivered. 

నగ్నికా (పా) లగ్నికా-వోటవీ! నీ! ౨-దిన 

మొలతో నుండు (ప్ర వీళ్ళు, A naked 

woman, చలి af. 

దూతీ-నంచారికా॥ సీ! ౨ - దూలిక పేళ్లు, 

A female messenger or go-between, 

| _ ద్ ల 

కాలా | ౨|| ౧ - యూ అధవ్నదా= తై యస్ ని స్థవృ్ద 

సగము ముదిసి, కాపాయవననా = కావి-ఏీర 
ఎ 5 చ్ 

కట్టి, అధవా=విధ వై యున్న (ప్రై వేరు, 
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సైరస్టీ) (పర వేళ్ళ సా సై రస్ట్రీ॥నీ॥ ౧-న్వవ కా= న్వతంత్రురాలై, 
స్థా | సవ శిల్ప కా పర వేక వి = పర గృహముననుండి, ,శిల్సికా 
రా) రికా= గంధ లేపన టిలక ని ర్థాణాదులగు పనులు 

చేయు (స్రీ చేద, 

అసిక్ష్నీ (స్యాదవృ అసిక్నీ | | ౧ - అవృద్దా =ముదునలి గాక, 
ద్ధాయా ప్రేహ్యోన్తః ప్రేపష్యా = రాజు స్త్రీలు చెప్పినపని చేయుచు, 
ఫుర చారిణ)॥ ౨౭ ౮|| అ_న్హః పఫురవారిణీ = అంతఃప్రురమున నుండు ,నీ (ట్ర 

ద 

వార త్రీ గణికా వార (స్ర్రీగణి కా- వేశ్యా-రూపొజీవా! నీ నీ 
వేశ్యా రూపాజీవా౭. '- లం జె పేళ్లు, A courtesan or harlot, 

షఇ్ఞ27, 

(థసాజనై *| నత వారముఖ్యా! సి! ౧- జనై *ః=జనులచేత, 
తొ) వారము ఖా 'నత్క్బ్బృ తా = నత్క_రింపబడిన, సా=ఆ లంజె 

(స్యా) పేరు, fT, 

త్కుట్టసీ శమృలీ _ కుట్టనీ-శ మృలీ (పా) సమృలీ!సీ! ౩-కుంు 
(నమే)! ౨౭౯|| నక_లై పేళ్లు, లంజెను విటునికి డాద్బనది, 

A procuress, qed. 

విప్రశ్నికా తర్వత. విప్రశ్ని కా-ఈయణికా-దై వజ్ఞా! వీ] 9 
ణికా దై నజ్ఞా౬౬ ' వేల్పుసాని పేళ్లు, శుభా శుభములను చెలిసినది, 

A fortune-teller, 

థ్ రజన్వలా! త్రి రజన్వలా - త్రీ ధరి ణీ - అవిః-ఆ తేయీ- 

ధరి ణ్యవిరా త్రయో మ |మలినీ - ప్రువ్పవతి - బుతుమతీ-ఉద క్యా! వీ గు| 

లిపి స్రప్పువత్యమి॥ బు, ౮-ముట్టయిన త్రీ వేళ్ళు, A woman in 

తువు త్య ఫ్యుదక్యాపి her courses, నాకాలి? 

(స్యా) దృజః పుష్ప రజః! స్॥ ఫుష్నమ్ - ఆ ర్హవమ్॥ న॥ 3- 

మా ర్లవమ్ | ము నత్తురుశే పేళ్లు, The courses, ₹ా, 

| 
శ్ర చాలు లోహ దవతీ | దాలుః-దోహదవతీ॥సీ! ౨-గర్భ వశమున 
ఆధి గ ( 

న్స్ 
(గ 
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మంచివ స్తువులనుగోడు త్రీ పేళ్లు, 'వేవిళుగలది, 
A pregnant woman longing for any 
thing. 

నిష్కలా విగతొా  నివ్య్కలా(పా) నిష్క_లీ-విగ తా ర్లవా॥ స్పీ॥ 

రవ! ఆం: ౨-ముట్లుడిగిన (స్త్ర పేళ్లు, A woman past 

child-bearing, fama. 

ఆపన్న స త్త్యా (గ్య అపన్నన త్యాచగర్విలి- -అ _న్వర్వత్ని-గర్భి ణీ॥ 

ద్దుర్వి ణ్య_న్థర్యత్నీ చ న! ర - గర్భిణ స్రీ పేను గీ రంయక 

గర్నిణీ! woman, ఇళషాంగి, 

(గణికా బేస్తు)గాణి గాణిక్యమ్ - గార్భిణమ్ - యావతమ్॥ న॥ 

క్యం గార్భీణం యావ |కి - గణికాటేః గణే=వరునగా గణికా నమూ 
తం (గత! ౨౮౨||వామునకోను (An 2556201286 of har- 

lots, ఇనషాల ఇ జ); గరిణీ నమూ 
హము నకును (__0f pregnant women, 

afual fat ఇ? ఇన); యు వ తీన మా హా 

మునకును(__౦f young women, హ్ ari 

ఇ రజ), 

ఫునర్భూర్షిధిషూ ప్రునర్నూ ః-దిధిషూః॥ వే ౨ - ద్విః = రెండు 
(రూఢా ద్వి) మాటులు,  ఊఢా = పెంబ్లిడిన గ్ర; 

A virgin widow re-married. 

(_స్పస్యా) దిధిషుః దిధిషుః!ఫు!! ౧-తస్యాః పలిః = దాని శెండవ 

(పతిః)। మగని సీకు, Her second husband, 

gat fa. 
__(సతుద్విజో) ఒ అశ్రోదిధిషుః వు! ౧-ఆ మాజుమనువు 

దిధిషుః (సెవ య | దానియందు బిజ్జల న్న ద్విజుని పేరు, One 

న్య కుటుమ్మి సీ! 2౮3l|to whom she has borne children. 

కానీనః (కన్యకా 'కానీనః॥ ౧ - కన్య కాజాతః సుతః = పెంధ్రై 

జూత స్పుతో) కానిపడు'మకొొడుకు చేరు, 500 of an un- 

! married woman, iid. 
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a థ) సుభ గాసుతః। | | సుభగాసుతః-సౌ భాగ నేయః 'వ్రు॥ ౨-భాగ్య 

సె "భాగినేయః వంతురాలి కొడుకు పేళ్లు, 500 of an aus- 

picious mother. 

(స్యా) క్నార మై) పార స్ట్రైకే కౌయః॥ ఫు! ౧ క 

"నేయ (స్తుపర (స్రీ పర (స్త్రీకి బుట్టిన కోడుకు పే Son by 

యాః) ॥ 2౨౮51 | another’s wife. 

పై త్యమ్వసేయః  సైెతృమ్యసేయః - మైతృవ్వన సెయః॥ ఫు! 

(స్యాత్)  పైతృష్వ ౨-వితృవ్వనుః =తం,డి డ్రితోంబుట్టీనహనికొడుకు 
సీగీయశ్చ (వితృహ్యు పేళ్లు, మేన శ్రకొడు, Paternal aunt’s 

సు) | son, Gr ఇగ 

(సుతో వమూతృష్వు స సుతశ్చఏవమ్ = తల్లి తోం 

స్ఫుశవం) ప్యానదాొనికొడుకును బళ్లు మాతృ వ్యసేయః- 

మోళ్ళివ్వర్రీ స్ మః అనంబడును, Maternal 

‘aunt 5 501, HHT బగ్స్. 

వెమాత్రేయో. వైమాశ్రైయః-విమాతృజః।! వు! ౨-నవతి 
విమాతృజః! ౨౮౫ తల్లి కొడుకు పేళ్లు Step-mother’s son, 

afer ఇగ 
(అథ బాన్ధకి నేయ బానకిచేయః-బనులః-అనతిసుత ;-కాలకే 

స్సాాద్భన్థుల '్చాసతీ | యః-కౌలి శురః॥ పు! ౫ - అంకులాండికొడుకు 

సుతః। కాలకటేయః 'పేళ్టు, A bastard, Son of a disloyal 

కాల పేరో wife, agua. 

(భికుకీతు నతీ, _ కౌలటినేయఃకౌలకేయః॥వు॥ ౨-పతివ్రత 

యది! తదా) కెలటి యె భితార్థముగా గృహములనుగూర్చి నంవా 

నేయో (ఒస్యాం) కౌ రముచేయు (గ్ర్రీయొక్క కొడుకునకు పేళ్లు, 

లపేయోా  (ఒవీవా '& 50% of a female beggar, qlee. 

త్తుజః) 

ఆత్ముజ_స్తనయస్సూ ఆత జః-త నయః-సూనుః-సుతః-ఫు త్త)! 

ను స్సుతః పుత్రః వు! ౫-కొడుకు పేళ్లు, A son, §¥. 
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((స్హియాం త్వమిా॥ అమి స ర్వే= ఈ సను, స్రీ యామ్ = (స్రీ 

SJ 2౭ ఆహుస్ట్రహితే లింగముందును వర్జించి దుహితరమాహుః = 

రం నచ్చే) కళూంతు పేళ్లగును. అప్పుడు, అత్మ జా-తనయా- 

సూనుః-సుతా-పు త్తీ-పు శ్రీ కా-దుహీ తా ॥బు॥ 
అని రూపంబులు, A daughter, gsi. 

౭.పత్యం తోకం| అపత్యమ్-తోకమ్! న! _౨-కొడుకునకను 
(తయో స్పమే)! కూతునకును నమానమైన సేఫు, Off 

‘spring, Yar. 

(న్వజాతే) తౌర|  జెరనః-పొరన్యః! వు! ౨-న్వజు తే-నవర్ణ 
సౌరస్యా వివాహా (స్రైయందు, దనవలన. బుట్టన కొడుకు 

 వేళ్టు, A legitimate son, #1 ర్త, 

(| 

తాతసుజనకః వీ  తాతః-జనకః-వీతా! బు, ఫు! కి-తండ్ 
లాలి (UU 

తా ౨౮౮ | పేళ్లు, Father, బగా. 

జనయిత్రీ ప్రసా జనయి ఫీ-ప్రనూః-మా తా బు! జనసీ॥ 

రతా జననీ సీ! ర-తల్లి పేళ్లు, Mother, arat, 

భగినీ స్వనా। ఛగిని-న్వసా! బు, వీ॥ ౨-తోయబుట్టిన దాని | 
పేళ్లు, Sister, 4&7, 

నన 5 ననన్హాతు (స్వసా ననన్హా (పా) ననాన్లా॥ బు,సి॥ ౧-మగనికి 

పత్యు) తొ యుట్టినదాని పేరు, ఆండుబిడ్డ, Husband’s 

sister, 7, 
| ర్స్ రా ర్ _ (సు నేత్రే (పా) నపా! బు॥ పి | నీ! ఈ 

||నుతాత్సుజా=కొడుకు కూంతునకును, కూతు 

|కూ(తునకును పేళ్లు, మనువరాలు, Grand- 

daughter, ఇళ arma. 
అహం గా oll 9 వీ _ శ 

(భార్యాస్తు భ్రైతృ యాతరః॥! బు, సి, బ|! ౧ భ్రాతృ వర్గన్య = 

వర్గ్షన్య) యాతరః తోడయబుట్టిన వారియొక్క, భార్యాస్తు = పెం 

(స్యుః పరస్ప్సరమ్)। సలు, పరస్సరమ్ =తవములో. దమకు పేరు, 

 తోడికోడండ్రు 71౫1, 

ర్న శ్రపాల్ర 

తాత్సజా)! ౨౮|| 
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టో అ _ వ్ర 0 ns ప్రజూవతీ భ్రాతృ ప్రజావతీ (భృతృజాయా! స్! ౨-తోడం 

జయా బుీినవాని పెంజ'ము పీళు, అన్న సెంజ్ల'మని 
ఉట ౧౧ య య 

కొందబు, ౮. 

మూతులాసీతు మూ  మాతులాసీ-వూతులీ! కీ॥ ౨-మేనమాము 

తులీ॥ ౨౯౦|| పెంజ్ఞుము పేళ్లు, Maternal uncle's wife, 

గ. 
ANNE. ౧ న గనం! కీ నా ం చ ర 

(సతిపతో్నో గః ర VI ను! ©) పతిపత్నొ ఫ్టః వ్రసూః= 

సూ) శరూః మగనితల్లి, లేక సెంజ్ఞాముతల్లి, అత్త, 

Mother-in-law, dr. 

శ్యశుర (స్తు పితా శశురః॥ ఫు! త యోఃపితా =మగనితం డ్రి 

తయోః)! కిని "పెంస్త్రాము తండ్రికిని పదు మామ, 

Father-in-law, gt. 

వితుర్భా) ₹ తొ పీత పితృవ్యః॥ వు! ౧- పితుర్భా తా = తండ్రి 

వ్య (స్ప్యాత్ ) ౨ | తోట్యూసవాని పేరు, Paternal uncle, 

TTT, MTT. 

(మూతురా స) కౌ మూాతులః॥ వు! ౧ - మాతురా స) తౌ = 

తు) మాతుల తల్లితో (బుట్టిన వాని శే పేరు, మేన మ వు, 

౨౯౧|| Maternal | uncle, FIAT. 

స్వాలా( స్స్యుర్భా) స్యాలాః (పా) శ్యాలాః! ఫు, బ!౧ - 

తర; పత్నా్యాః) మల! త్రై భాతరః = 'పెంస్త'ము తోంబుట్టిన 

వారి పేరు, “ావమటందులు, Wife’s bro- 

thers, ఇఇ. 

(స్వామినో) చేవృ| దేవా! బు! చేవరః॥ వు! ౨-స్వామినః = 

"దేవ రా। పెనివిటితోయిుట్టినవాని పేళ్లు 20302063 

brother, 3a ఇర 

న్వ స్తీ వీ యూఫభెగినే స్వ ప్రాయః - భాగినేయః! ఫు! ౨-తోడం 

య (స్యాత్) బుట్టిన దానికొడుకు పేళ్లు, మేనల్లుడు, వ13403 

son, HUAI. 

12 
న్ 
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జామాశా। వు! బు ॥ ౧-దుహితుః వతి। = 

కూతుమగని పేరు, అల్లు,డు, వంగ -in-law, 

mraz. 
తుః పతిః)॥ ౨గ౨| 

"తొముహా; పితృ వితామువా।॥ ఫు! పితృవీ త | జు! - 

పతా తండి తండి పేళ్లు, తాత, Paternal erand 
J ym 

father, Z11. 

(తక్సితా) ప్రపిశా| ప్రవీతామహః! వు! ౧ - తల్బొ తా = తాల 

మవాః! తండ్రి, ముతాత, Paternal great grand 

father, Tt ZI. 

(మూతు) రాత | ఏవమ్ =9 క్షే, వూతామహః = తల్లితండ్రి 

మహో (చ్యేవం) Maternal grandfather, ata. పనూ 

తామహః=తల్లి తాత, Maternal grea: 

grandfather, qtarT అనంబడుదురు 
॥ 
| ఇవి !వు!! 

నవీజ్ణ (స్తు ననా, నవీణ్ణాః = సనాభయః॥ ఫు! ౨-వడుతరమః 

భయ।ః॥!! ౨౯|| లకు లోయిడిన జాతుల చేళ్ళు, Kinsmen 

గత్తె, 

నవమానోదర్య సో నమానోదర్యః - సోదర్యః - నగర్భ రః - 

నగర్శ ౧ నవహాజా నవాజః॥ వు! ర - ఒకతల్లికొడుకుల పేళ్లు, 

(నృమాః) A brother of the whole blood, aE 

నగోత త్రి బాన్టవజ్ఞాతి నగోత త్ర*- బాన్టవః-జ్ఞాతిః-బన్థః-న్వ |-న్వః 

బన్గున్వన జనా (స్ప|నః॥ వు! పఒకసో త్రము గల ్టాతుల పేళ్లు, 

మః కి ౨౯|| A distant kinsmcn, ఇని, 

జాలేయం బన్గుకా జా తెయమ్॥ న! ౧-బన్లుతా॥ నీ! ౧- ఈ 
ఢి ey 

(కేషాం ర్రమాచ్భావ రెండును, క్రభూత్ = _వరునగా, "లేపూంభావ 

నమూహాయో 8) నమాసాయోాః =జాతిభావమునకును (Rela: 

tionship, agi), బంధునమూవామున 
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కను గు (Aggregate of kinsmen) జాతిభావ 
ద 

ధవః ప్రియః పతి ధవక౯ా ప్రి యః-పకి=భర్హా॥ బు! వు! మగని 

రర పేళ్లు, Husband, ఇగ, 

జార స్తూప పతి(స్స జార ః-జపపకిః॥! ఫు! ౨-అంకుమగని' వేళ్ళు, 

హా)! ॥ ౨౯ ౫|| Paramour, qf. 

(అమృ శే జారజణ|  కుణ్బః॥ వు! ౧-అమృ తే =మగ(డు జీవించి 
కర్ణో యుండగా జూరజః = అంకువముగనికి. బుట్టన 

రొడుకుపేరు, An adulterine, XT, 

(మృతేభర్తరి నో. గోలకః॥ వు! ౧ - భర్తరిమృ లే=మగండు 

లక; చనిపోయిన వెనుక అంకువుగనికిం బుట్టిన 

కొొడుకుపేరు, A 1160౪75 bastard, 

వా స్ ఈం; ఆ ఛూ అ యా భ్రాతృ శరత (పా) (భాతృన్య శ్రాతృజః॥ 

బో ఫు! ౨ - తోడయిట్టినవాని కొడుకు పేళ్లు 

A brothers son, | ఇళ. 

(భ్రాతృ భగిన్యా) శ్రాతరా॥ యు, ఫు, ద్వి! ౧- భాతృభగన్యా 

భ్రాతరా (వుభా)! ఉఖా=తోడయిట్టిన యన్న చెళ్లెం డ్రకలాని, 

౨౯౬ || తమ్మడు అక్క_ల్లకుంగాని పేడ, Brother 

and sister, at¥-qgn. 

మాతావితకా వీత మా తాపితకా॥ బు! వితరా॥ బు! మాతర 

శా మాతరవీతరా ప్ర వీతకా॥ అ॥ (ప) బు! పసూజనయితారశకా।॥ 

నూజనయితారా। బు పు, డి! ర-తక్లీదండ్రులశే పేళ్లు, Father 

and mother, ఇగ far. 

క్షత్తా శ్షశు వా క్వ శూశ్వళురా-ళ్వశు రా పు, ద్వి! ౨- 

శ్వశు రా అత్తమామలకు పేళ్లు, Husband's or 

wife’s father and mother, ₹|౯ gt 
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పుర్రె (పుత్తశ్చ ఫుగ్రై!! వు, ద్వి! ౧-పుత్రశ్చ దుహితా చ= 
దుహి లచ)! 2౯ ౭|| కొడుకవకును కూాతునకిను పేళ్లు, Son 

and daughter,ga-gxt. 

దమ్సతీ జమ్పలతీజా దవ్పతీ - జవ్చుతీ-జూాయాపతీ-భా ర్యా పతీ॥ 

యాపతీ భార్యాపతీ ఫు, ద్వి! ఈ - ఆలుమగల పేళ్లు Husband 

(చతొ, and wife, ఇష vet. 

గణ్యాశయో జరా గర్నాశయణజరాయుః॥ ఆ, (పా) స్, వు 

యుః (పుం) స స్యుల్చ ౦చ ౨-గర్నమును చుట్టుక్" నియున్న మాని జ, 

కలలో (2 నీ యా Womb, ఇషా, ఉల్బమ్! న॥ కలలః॥ వ్న॥! ౨- 

మ్! _9నా౮॥! శుక్ల శోణితములు గూడినపిండము, Embryo, 

గళ, ర-మావి వీ పీళ్ళని కొందటు, 

సూతీమాసో వైజ। నూతిమానణావె జననః॥ ఫు! ౨ - బిడ్డను 
a. CD 

ననో గను నెలపేళ్లు, The last month of ges- 

tation. 
| 

| 8 = భూణః! ఫు! ౨- గర్నముసేళుు, గర్భో భూ/ణ గర్భ | యణ | ఫు! ౨ గర్భము లుకు 

(వమా నవా)! Fetus, 1. 

కృతీయా ప్రక తృతీయా ప్రకృతిః। నీ గ్రల్ఞాః (పా) షః sl 

శృణ్ణః కిబఖుస్థోనప్రుం ఫు! లబ - ప్ల ౩! వు! నవు ంనకమ్॥ న॥ ౫ - 

సకమ్॥ ఆడాలా] | న నప్రుంనకుని చళ్లు, A eunuch, tear, 

శిశుత్యం శై శవం శిశుత్వమ్-శె శవమ్- బాల్యమ్॥ న॥ 3-పది 
బాల్యం యా జేండ్లకు లోపలివయస్సు పేళ్టు, Child- 

hood, azar. 

తారుణ్భం యావ తారుణ్యన్ - యావనమ్! న॥ ౨-మంచి 
నం (నమే)। వయస్సు పేళ్లు, Youth or manhood, 

mara. 

(స్వాత్ ) స్థావరం నె స్తావింమ్- -వృద్ధత్వమ్-వార్గకమ్ (పా) వార్థ 
(తు) వృద్ధత్వం (వృద్ధ కమ్! న॥ 3 - సీయుదియేండ్లీకమోంి ముది 
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వయస్సుశే మ, Old 2రరి ఇ az. _ వార్థకమ్! 

పలితం  (జరసా 

శ్లాక్టరం శిశాడా) 
© 

వినసా జరా! 
wy) 

(స్యా) దుత్తానశ 

అనల డిమ్మా సృ ననపొ ధఐయయూా॥ ర - చన్ను గుడుచు చిన్న పాప 

(చ) నసనంధయిీ॥ 

౨౦౧| 

బాల (స్తుస్యా) 

న్మాణవకో 

వయస్థ_స్తరుణో 

యువా! 

పవయాః సనవిరో 
లో 

వేరు, * Semblage "of old men, gat #7 

ఇష. 

పలితమ్॥ న! ౧ - కేశాడా = వెండ్రుకలు 

మొదలయిన వానియందలి, జరసా = ముదిమి 

చేత, కౌెక్ష మ్ = తెల్ల (దనముసేరు,  ౮౩౮”- 
ఇ ౧౧౫ 

ness of hair, Td. 

విన సా-జరా॥సీ॥ ౨-మిక్కీలిముదిమి పేళ్లు, 

Decrepitude, Itt. 

ముందు. జెప్పంగల ఉత్తానశయాదిశ బము 

లకు ““త్రిషుజరావరాః. అనుచో లింగము 

నాయయబడును, 

ఉ త్రానశయా-డిమ్మా-_స్త ననపా! ఆ! సననం నా న 
న 

వ పేళు, 
“ఇన. 

An infant, ఇనా. 

బాలః - మాణవకః॥ ౨-పడియా జేండ్లకు 

లోయుడిన నయస్సుగలవాని పేళ్లు, A child, 

1. 

వయస్థః-తరుణః-యువా!న్ | 3౩-న్రాయపు 

వాని పేళ్లు, A yంUng man, 4౫%. 

ప వయాః!స్ ॥ స్థవిర ః-వృద్ధః కాజీనఖాజీర్ల ర్ 
ల థి ధి 

వృద్ధ జీనోజీగ్లా కార | జన్ ॥ త్ | ౬-ముదిసిన వాని పేళ్లు, An 14 

న్నపి! కం ౨|| 020, కళ. 

వ్వ యా౯ దశమి 

జ్యాయాన్ 

నర్గీయాన్ ॥ స్! దశమి॥ న్ | జ్యాయాన్ | 

న్ | ప్రా మిక్కిలి ముదిసినవాని పేళ్లు, One 

very aged, afa qx. 
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అగు 0న జ జ ౧జ్జ౩-అ న ని వలు రన పూర్వజ_న్త్వ్వి, పూర్వజః అగ్సియః(పాఅ గృిమః అగజ 

యోజఒగ్రజః। 3-అన్న పేళ్లు, Elder brother, first born, 

sy YG క్ట 8 న TIET ఇగ అగ , అగాయః అనియు 

రూపములు, 

జఘన్య కే (స్యుః) _ జఘన్యజః - కనిష్థకణాయవీయాన్॥ న్! అవ 
కనిష్ట య వీ యో = రజః-అనుజః! ౫ - తమ్ముని పేళ్లు, Younger 

వరజూనుజాః॥ 303॥|brother, Wit ఇ. 
కసియాన్ - క న్యనః - యవిస్థః అసీయు 

రూపములు, 

అమాంసో దుర్చల అమాంనః-దుర్చలః-ఛాత। (పా) శాతః॥ 

శ్చాతో | 9-బక్క_ వాని పేళ్లు, చిక్కిన వాడు, Feeble; 

thin, కకత, 

బలవాక మాంస బలవాన్ ॥ త్ ॥ మాంనలః-అంనలః॥ 9 - 

లోఒం౦ంనలః। బలిసినవాని పేళ్లు, Strong; lusty, Aaa, 

తుస్టిల స్తున్షిభస్తు తున్షిల;-తుస్టిభః (పా) తున్దికః-తుస్తీ॥ న్ | 

న్స్ బృహత్య్ము_కి ః నీ బృహత్కు_వీః-వి చణ్ణిలః (పా) విచిళ్లిలః! ౫- 

చతల] 50౪ "పెకడుఫుగలవాని పేళ్లు, Corpulent; pot- 
లః ద | ౧౧ 

bellied, ఇ ఇళ. 

అవటీటో= వనాట అవటీటః-అవనాట ః-అవభ్రటః-నతనాసిక£| 

శ్వా వఛ్రటో నతనా ర - చవప్పీడిముక్కుు గలవాని పేళ్లు Flat- 

సిశే। nosed, ఇల 21 ATT. 

శీశ్గద “కీర్షిక్ష, “కేవీ కీశ్రవ $= కేరిక౩-“శేరీ॥ న ॥ 3-మంచి వెండ్రు 

కలు గలవానిపేళ్లు, Having much or 

fine hair. 

వలినో వలిభ (న్న _ వలినణావలిభః! ౨-ముదిమిచేత ముడుతలు 

మా 30% | పడినచర్శముగలవాని వేళ్లు, Flaccid. 
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లా అమననాలాలానా  ఇపానాాకి కాలు (టరు జ్య! 

వికలాజ్ఞస్తు వోగణ్ణః వికలాబజ్దః - పోగల్డః (పొ అపోగణ్ణః॥ 

అంగీ హీనుని పేళ్లు, Deformed, aurea 

న అ మమతా దా నా లా. 

ఖరో్య'హాన్వశ్చ వా, _ఖర్వః-హ్రన్వః - వామనః॥ 3 - పొట్టి? 

మన ః। పేళ్లు, A wart, iar, 

ఖర క్యా" (సా $) తర ఖరణాః॥ న్! ఖరణనః॥! ౨ = వాండిము' 
౧ లి"ఖ 

ణసో ఇ గలవాని పేళ్లు, 5210-0366. 

విన విగతనా విగ్రః (పా) విఖ్యః - విగతనాసికః। 

విక | 3 ౦౬| ముక్కు పోయినవాని "పేళ్లు, "0561655, 

క్గాత్త[, 

ఖుర ణా (స్పా $) ఖురణాః॥ న్! ఖురణనః॥ ౨ - బుజ్ఞము' 

గ్రురణనః గలవాని పేళ్లు, Potato-nosed, wet గ 

వజుః పగతజాను ప్రజ్ఞః (పా) ప్రజ్ఞఃా ప్రగతజానుక 8 
Ug YU 

వే. , ఒకటో కాకతి ఆడిముగం మోంకాళ్ల 

వాని పేళ్లు, Bandy-legged, 

ఉఊార్ల జురూర్ల (జా ఊర 6జుః (పా) జొర జ కాశార్ష జూ! 
ధిఏక్షిధిఏళ ధిఏష్ణ (పా) జార ్వజ్ఞ -ణార్థ జా 

నుః (స్యాత్ ) | ౨-పొడుగుమో కాళుగలవాని పేళ్లు, 10 
| లా లం 

shanked. 

నంజ్ఞ సృంహతజా। నంజ్ఞః (పా) సంజ - సంహాత జాన 

నుకః॥ 30౭1! ౨- ముటమోయశకాళుగలవాని పేళు, nc 
రు ౧౧ ధా. 

kneed. 

స్యా దేడే బధిరః వడః-బధిర ౪! ౨-శెవిటివాని పేళ్లు, 10 

ఇక్ష₹ి[, 

కు స్తై గడులః కుబ్బకాగడులః! ౨ - తొమ్మునంగాని 

నలగాని కణితిగల పొటివానిచేళు, Hu 
లు ౧౧ 

Ca 
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ల కుక దే కణిః కుకరః - కుణిః (పా) కూణి.! ౨- ఈచ 
బోయిన చేతులుగలవాని పేళ్లు, Having a 

withered arm, gt. 

పృశ్నిరల్బత నా వృన్నిః - అల్పతనుః! ౨-. అల్ప చేహము 

గల వాని పేళ్లు, కణుమట్టపు అలివిరివాండు, 

Small, short or thin, ¥f¥, 

శః పజ్ణ్ శ్ర ఇఃాపబ్దుః॥ యా - వీచ్చుకుంటువాని పేళ్లు, లః 

A cripple, ఈ TET. 

ముణసుముణి లే! ముణః - ముణిత;ః॥ ౨ - బోడి వాని పేళ్ళు 
CB —_0 Gh Ce Co ౧౫ 

3 0౮|| Bald close-shaved జృస్తాగ arzdt. 

వలిరః జేక్ వలిరః-కేకర;॥! ౨- మెల్ల కంటి వాని పేళ్లు, 

Squint-eyed, #7. 

ఖోడే ఖల్ఞ ఖా డః-ఖిజ్జుః! 9 -— కాలుకుంటివాని పేళ్లు, 

Lame, SET. 

((స్ర్రీమజరావరాః) జరావ 'రాః- త్రిషు = జరాశ బ్ఞమునకు వెనుక 

జెప్పిన శబ్దములెన్నీ యు ఖక్జశబ్దమువేటుకు॥ త్ర సీ|| 

జటులః కాలకః విపు జటులః (పా) జకులః-కాలకః-పివుః - తిల 
కలక సీలకాలకః॥". క8-తిలకాలక:॥ ఫు! ౫-తిల కా కారములయిన 

302౯] నల్లమచ్చలచేళ్టు, పుట్టుమచ్చలు, A freckle 
or mole, fa, aar. 

అనామయం(స్యా) అనామయమ్-ఆరోగ్యమ్! న॥ ౨-వోగము 

దారోగ్యం లేకయుండుట పేళ్లు, Health, ఇళ, 

. చికిత్సా (రుక్స)తి చికిత్సా-రుక్స)తి క్రి కి యా॥ వీ! .౨-5ోగము 

| క్రియా)! నకం బ్ర త్రి (క్రియ చయట పేళ్లు, Medical 

treatment” TI. 

ర mm. 
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_ భృవజౌషధభె హ భేవజమ్-బ పఢమ్- భె హజ్యమ్॥న॥అగదః- 

జ్యా న్యగదోజాయు జాయుః॥ ఫు! ౫-మందు పేళ్లు, Medicament, 

(రిత్వపి) ౨౧౦| stra. 

(గ్ర) రుగ్రుజాచో రుక॥ జ్! రజా! నీ! ఉపతాపః-రోగః- 
పతాప రోగ వ్యాధి వ్యాధిఃగదః-ఆమయః॥! వు! ౭-రోగము పేళ్లు, 

గదా౭౭2వుయాః। A disease, erly. 

(ఫునూన్ ) యమో యమ్మై!న్ | క్ష్షయః-కోవః! ఫు! 3-తయ 

కుయశ్ఫోహః రోగ ము ే ళ్లు, Pulmonary consumption, 

traiagAT. 

ప్రతిశ్యాయస్తు పీన ప్ర తిశ్యాయః - వీనసః! ఫు! ౨ - వీననపడి 

నః॥ 3౧౧| సెముపేళ్లు, Catarrh, gx. 

(త్రీ) ముత్షుతం కుత్ ॥1థ్,వీ! తుతమ్! న! తవః॥ వు! 3- 

తువః (ప్రుంసి) తుమ్ము పేళ్లు, Sneezing, తగ, 

కానస్తుతు.వథుః కానః(పా) కాశః-మువధుః॥ఫు! ౨-దగ్గుపే పేళ్లు, 

(పుమాన్ )! Cough, ait. 

శోఫస్తు శ్వయధథు శోఫః -క్యయధథు -కోథః (పొ శోపః! వు! 

శోథః 3-వావు పేళ్లు, Intumescence, శః, 

పాదస్ఫోటో విపాది పాదసోోటః! వు! విపాదికా! సీ! ౨-కాళ్లు 

-కా॥ 3౧౨ | పగులు కష్ట భేదము పేళ్లు, Kibe, గాగ, 

కిలాసం సిధ్బ కీలాసనమ్ - సిద్శ! న్! (పా) సిద్శమ్! న 

| 6-సిజ్బాము పేళ్లు, Blotch, ఇఇ, సిద్మమ్ 

అనుచో కిలానసిఢే క యని పాఠము, 
| 

కచ్చ్బూ ్టం (తు) పా క చ్చూః-పావమా! న్॥ పామా॥ ఆ| పిచ 

మపామే విచర్చికా! ర్చికా! వీ ర-గజిేళు, Ab, ఇళ. 
జ ౧ 

కద్గూః ఖర్దూశ్చ క | కణ్ణూః-ఖర్టూకాకట్ణూయా॥సీ॥ 9-రీంట పేళు 
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విస్ఫోటః విట క| _విస్ఫోటః! వు! పిటకః! త్రి! ౨-పొక్కుల 

(శ్రమ)! ౧౩|| జీళ్లు, బొబ్బలు, Boil, qier. 

వ్ర ణో (ఒ.స్తీ (స్ర్రయా) వ్రణః॥ప్న! ఈర (్రమ్-అదః। న్, న! ౩-ఫుంటి 
మిస్మృమకుః గే వేళ్లు, Sore or wound, ఇనా, 

నాడీ వ్రుణః (ఫు నాడి వ ణః వు! ౧-సెల వేసిన ఫుంటి పేరు, 

మాన్)! Ulcer, ఇ 

క థోమణ్ణలకం కోఠఃం! ఫ వు! మళ్జాలక మ్! న! ౨-మండలా 

కారవుయిన కువ ఛీళ్లు, ఎఅిప్రులుమ్ము ఠి యా? అ 
Leprosy with round spots, ఇడా. 

కున్టశ్వి త్రే కష్టమ్ - శ్విత్రమ్! న! ౨- తెల్లకుక్టు పేళ్లు, 
తెల్లఫులుము, Leprosy, క్రూ. 

దుర్నామకా౭ర్భసీ॥ దుర్నామకమ్-అర్శః! స్, న॥ ౨-మూల 
3౧౮| | వ్యాధిపేళ్లు, Hemorrhoids, qarfit, 

అనాహా (స్సు) విబ అనాహః-విబనః (పా) నిబన్షః!వు! ౨-9౬ 
న (స్పా్యత్) వాయిగట్టురోగము పేళ్లు, మలమూ త్రములు 

గట్టుట, Epistasis, 

| గ్రవణీవ క్స్రవా గ్రహణీఠుక్ | జ్ | పృవాహికా॥ వీ! ప - 
హాకా! గృహః చేళు, Diarrhoea, qazxoft, 

పు ప్రచ్చర్ది కావమి చ్చ కా-వమిః (పా) వమిం!నీ[వమథు | 
(శ్చ శ్రీ ప్రమాంస్తు) వు! ౩ - వాం తి పేళ్లు, కక్కు వ్యాధి, Vomit- 

వమథ్టు (నృమా,౫)! ting, ఇరగ, 

3౧౫ 

(వ్యాధిభేదా)విద్ర 
ధిః (త్ర) జర నీవా An internal abscess, జ్వర 81ఫు! ఫు! జ్వరము, 
భగన్ష రాః। Fever, qt మేవాః॥ ఫ్రు॥ వ్రమేహము, 

(౮౦౫౦110062, qx, భగన్దరః॥ వు! చూడ 

రుచ 
UU 
2 
ed 

విదధిః। సీ! కడుపులో. బుట్టు బల్ల గడ్డ, 
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' రానితావ్రనం బుట్టు భగందర మను వ్రణము, 
Fistula in ano, AAT, ఈళను వ్యాధథ్ 

శేదములు, 

అళథ)రీ మూత కృ అకశురీ॥ వీ॥ Stone, wT. మూ త్ర 

చం (స్యాత్ ) కచ్చ ౮మ్! న॥ Strangury, శ్షణల, ల 

మూక కళ ఇ )ముచే పేళ్లు, నీరు విడువంహాడని 

తేవులు, 

(పూ న్వేశు క్రావభే ఇది మొదలుకొని శు క్రావభేః =శుక్రంతెజో 

(న్ర్రీమ) కం౬ || రేతనచ, అను శు కృశ బృమువజకు, పూ= 

ముందు. చెప్పల శబ్లము లన్నియ.! త్ర! 

రోగహార్యగదడ్క్కా, రోగహారీ! న్॥ అగదజ్కారః-భివక్ | జ్! 
రో భిషగై్వైద్యచికిత్స | వై వై ద్యః-చికిత్సకః॥! ౫-వై ద్యునిజేసు, Physi- 

శే cian, కిలా. 

వారోనిరామయః వార్హః-నిరామయః-క ల్యః। 3 - రోగము 

కల్య ఉల్లాఘో (నిర్ణ లేనివాడు, Healthy, arg. ఉల్లాఘః॥ 

తోగదాత్ )| 3౧౭| ౧-౫చాట్ నిర్ష్ణతః =రోగముతీజినవాని చేళ్లు, 

Recovered from sickness. 

గ్లాన గ్ధాస్నూ ఆమ గ్లానః - గ్లాస్నుః॥ ౨- చిక్కి..నవాని పేళ్లు, 

యావీ వికృతో వ వ్యాధి Emaciated or weak, xaTit. ఆమయాబీ ॥ 

తోజపటుః। ఆతుదో న్ ॥ విశ కృతే ః- వ్యాధితః-అపటు;-అతుర క-అభ్య 

2. భ్య మి త్రో ఒభ్యా మితః-అభ్య్యా న్వః॥వు!! ౭- తెవులుగలవాని పేళ్లు, 

న్తః Diseased, ఇషా HAT. 
(నమా) పామనక| పామనఃాకచ్చుర:! ౨-గజ్జగలవాని పేళ్లు, 

చ్భురా। 3౧౮! 502009, gaat ఇ ud. 

దద్దు )ణో దర్జు) ద్దు )ణః-దర్దు )రోగీ॥ న్! ౨- దట్ట)వను 

రోగి (స్వాత్ ) కష్ట భేదముగలవాని పేళ్లు, Afflicted with 

herpes, ఇళ 
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అర్మో గయత అర్బోరోగయుతః - అర్భనః॥ ౨ - మూల 

2_ర్భసనః। రోగముగలవాని పేళ్లు, With hemorrhoids, 

aarti ఇ Taft. 

వాతకీ వాత రోగీ| _ చాతకీ॥న్ ॥వాతరోగ్॥న్॥ ౨-వాత వోగము 
(స్యాత్ ) గలవాని పేళ్లు, With gout or rheuma- 

tism. 

సాతిసారో౭ లిసా సాతిసారః - అతిసారకీ॥ నొ॥ ౨- అతిసార 
రక్షీ॥ 3౧౫౯-| రోగము గలవాని పేళ్లు, With dysentery, 

ఇషా ar Tf. 

(స్యుః) క్లిన్నామే క్రిన్నాతుః-చుల్ల చిల్ల ః-పిల్ల ః! ఈ-తడిసిన 

చుల్ల చిల్ల పిల్లాః (కి కన్నులుగలవాని పేళ్లు, Blear-eyed, faa, 

న్నే౭_క్సీ చాపహ్యమిా)! అమో = ఈ ర శబ్దములు, క్తిన్నే అన్బృ = తడిసిన 

కంటియందును వర్తించును, Diseased eye. 

ఉన్నత్తే ఉన్నాద ఉన్న త్తః - ఉన్నాదవాన్ | త్ ॥ ౨- వెట్టి 

వతి యె స్తీనవానివేళ్లు, 103206 rT, 

చపల శేవుణ। “చేవ లః-శ్ల వ ణః - కఫీ! న్॥ 5 - చేవ 
౧౧ శే య య గ | యా 

కఫీ॥ 3 ౨౦|| వ్యాధిగలవాని పేళ్లు తెమడ కెవులు, Phleg- 

matic, mm tl. 

న్యుబ్లో (భుగ్నేరు న్యుబ్దః! ౧-రుజూ = కోగముచేత, భుగ్నో = 

జా వక మయిన వాని పేరు, Gibbous from 
disease, Tred. 

వృద్గనాభా తుణ్ణిల వృద్ధనాభిః -తుణ్ణిల -తుణ్ణిభ'ః 1 3 - పొడ 

తుణ్ణిభౌ। నెన బొడ్డుగలవాని చేళ్లు, Having an ele- 

vated navel, gfe. 

కిలాసీ సిధ్భలో కిలానీ! న్ సిధ్ధలః॥ ౨-సిళ్ళెముగలవాని 
పీరు, Having blotches, fered, 
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౭_న'౭-దృ | అన్ధః - అద్భక్ ॥ థ్ | ౨- గ్రుడ్డవాని పె ళు 

Blind 

జూ ర్భాలే మూర మూ ర్భాలః = మూ _రృః - మూర్చితేః! | 9౨ 

మూర్చితే ॥ 3౩౧1 | మూర్భరోగము గలవాని పేళ్లు, Fainting, 

శత. 

శుక్రం తేజో శేత శుకృమ్ (పా) శుక్షమ్- తేజః! న్॥ రేతః 

నీచ బీజవీ*క్వేస్టి )యా న్ నొ॥ వీఎక్- -పర్యమ్- ఇన్ట యమ్ 1న || ౬- రేతస్సు 

ణిచ | వీళ్లు Seed, =f, 
| 

మాయు? పి త్రం మాయు 8 వు! వి త్తమ్! న! ౨- పైత్యము 

వేళ్లు, Bile, fq, 

కఫః నే వ కఫా షా! ౧|| ఫు! ౨-కఫము పేళ్లు, 

|Phlegm, ¥%. 

((స్ర్రైయాంతు) త్వ త్వక్ ॥! చ్ ॥ అనృగ్వరా (పా, ఆఅసృష్ట్రరా॥ 

గన్ఫగ్వరా॥ 3౨౨! వీ! ౨-చర్మము పేళ్లు, The skin, aagr. 

కినితం తరనం మాం | కిధితమ్ - తరసమ్ - మాంసనమ్-పసలలమ్ -= 

ఆ జ అడ | _ ణన అ సం పలలం కృవ్యమా (కృవ్యమ్ అమిపమ్! న! ౬ఒ-మాంనము పేళ్లు, 

మివ.మ్! Flesh, ఇఇ, మాంసామిషశ బ్రములు ౨ ను! 

ప్న్న అని కొొందటు, 

.. ఉత్తప్త్ప్తంగుష్క, ఉత్త ప్వమ్ -శువ్క_మాంసనమ్॥ న॥ వల్లూ 
మాంనం (సా ట్టి శ్ర) (1 రమ్! లి! 9 - ఎండినమూ౦నసముశే పేళ్లు, Dry 

కమ్)! వ్ర వ In 

రంధి రేఒనృస్లోహి రుధిరమ్-అస్ఫక్ ॥జ్ ॥లోహీ తమ్-అ స్త్రమ్- 

'తాస్రర_క్రవతతజ కోణి | రక్షమ్-తతజమ్-కోణితమ్॥న॥ ౭-నెత్తురు పేళ్లు, 

తమ్! Blood, wr. 

అ వ్ర ౮ 
వృక్కా- గ మాంసం వృక్క (పా బుక్కా_!! దు! అగ్ర్రైమాం 
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a ఇన | లా జు సమ్! న॥ ౨ శోతమునందు పృక్యమని 

ప్రసిద్ధమైన మం చివూంనము పేళ్లు, The 

therax. 

హృదయం హాన్ హృదయమ్ - హృత్ ॥ డ్ న॥ ,9-గుండే 

కాయ పేళ్లు, హృదయక మలము, The heart, 

కళళ, నృక్కాదులు ర ను గుంజెశాయ 

పేళ్లని కొొందజందురు , ‘ 

మేదస్తు వపా వసా॥ మేవః॥! స్, న॥ ౧ - హృదయమున నస్థుల 

3.౨ర || యందుండెడు మెదడు చేరు, The marrow 

of bones, ఇళాగ, వపా! నీ! ౧- బొడ్డుకి, ౦ద 

'కోకన'లెనుండు పొరవమూంనము, The క 

iof the intestines, వసా॥ నీ! ౧ - అన్ని 

మూంనములలో మేలైన శశ, The 

serum of flesh, zat. ఈ 3 ను పర్యాయ 

ములని కొందజందురు, 

పళ్చాద్దీ)వాసిరా| మన్నా! సీ! ౧-పశ్చాద్దీ) వాసిరా = పెడతల 
మన్యా నుండు బోలునరముపేరు, Muscle at the 

nape of the neck. 

నాడీతుధమని న్నర! నాడీ-ధమనిః (పౌ) ధమసీ-సిరా (పా) శిరా॥ 

| ౩=-నామాన్యముగా బోలునరముల పేళ్లు, 

A nerve, 1. 

తిలకం కోమ తిలకమ్ - క్లోమ॥ న్! (పా) కోమమ్॥ న॥ 

" ౨-కడువులో నొకప్రక్క. _ చెట్బగై యుండు 

మాంనవి శేషము పేళ్లు, నీఠుతిగియని కొందజు, 

The bladder, ata. 

మ_స్తిమ్మం గోర్లం| ము _స్తివ్క_మ్-గోర్లమ్॥న॥ ౨-మెదకు పేళ్లు: 

'The brain, సా 
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కట్టం మలో (ఒత్తి కిట్టక్॥ న॥ మలః॥ న్న! ౨ కొవ్వు, నేత 
యామ్)॥ 3౩౨౫ స్సు, నెత్తురు, మెదడు, మూత్రము, విస్థ, 
| గులిమి, చీమిడి , తెమడ, కన్నీరు, కంటివుసి, 

చెమట అను పండై ౦డు మలముల పేళ్లు, An 
excretion, ఇలా. 

అన్నం ఫురీతత్ అమ్ (పా) ఆన్త్రమ్ - పురీతత్ ॥ న। 
ఎమి భు ఉప! జ ఆస a అ శ్రా పెసల పేళ్లు, పురీతచ్చబ్దము పుంలింగమును, 

Entrails, wiaet. 

గుల్లుస్తు ప్రేహో గుల్బః-స్లీ హో | న్, ఫు! ౨-కడుపున నెడమ 
(వుంస్యథ) దిక్కున పచ్చనె యుండు మాంనవి శెపము 

పేళ్లు Spleen. గొలల, 

వన్నసా! స్నాయుః వన్నసా (పా) న్నసా - స్నాయుః। నీ] - 

((స్రైళూం) నన్నవఫునరముల పేళ్లు, A tendon or mus- 
cle, ¥aig. 

కాలఖణ్ల యకృతీ| కాలఖణ్జ్ణమ్-యకృత్ ॥న॥ ౨-కడువున కుడి 

(తునమే ఇమే)॥3౨౬॥ | (పృక్కనున్న నల్లని మాంనవిశేషము చేళ్లు, 
The liver. 

స్ఫ౯ కా (పా) నణి కా-న్యన్టినీ-లాలా! స్వీ 

9-నోటిపొల్డు పేళ్లు, Saliva, అ, 

దూవీ.కా(శేత్రయా| దూషికా (పాదూవీకా॥సీ॥ ౧-నేత యోః 
రలమ్) వములమ్ = కంటివుసి పేరు, The rheum of the 

eyes, gfua, 

[ సానామలం తు సింఘాణమ్॥ న॥ ౧ = చీమిడిజేరు, The 

సింఘాణం mucus of the nose, JIA. 

కీంజూషం కోర యో వింజూషమ్॥ న! ౧- గులిమిపేద, Ear- 
౯ 6 

ర లము ] Wax, HUTS. 

కం ప తమ్! న వస్తావః! ప్ర! ౨- మూత్రం ప్రస్రాన | మాత్రమ్! నః ప్రస్రైవః॥ వ్ర 
మూ త్రము వేళ్లు, Urine, qT, 
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ఉచ్చారావస్క_ కౌ ఉచ్చారః - అవస్క_రః॥ ఫు! శమలమ్ - 

శమలం శకృత్ 19౨౭1! శకృత్ -వురీపమ్-గూధమ్! వ్న॥ వర్చస్క_మ్! 

సరీవ గూభేవర్చన్క._ వ్న! విస్థా-విట్॥ వ్! (పా) విట్! శ్ | సీ! ౯- 

(మస్తీ) విస్టావిషా | అ మేధ్యము పేళ్లు, Faeces, కలగా, 

((న్ర్రీయా)! 

(స్యా) త_ర్బర ః|  కోర్పర౭ః॥ వు! కపాలః॥ ష్న॥ ౨-తలయెముక 

కపాలో (=(స్ర్రీ) తునుకపేళ్టు, The $kUll-bone, , ware ఇ 
జక! 

కీకసం కుల్యమస్థిచ॥ _ క్రీక్రసమ్-కుల్యమ్-అస్థి! న॥ 3-ఎముక పేళ్లు, 
3 ౨౮| Bone, ఇళ్ల, 

(స్యాచ్చరీరాస్ట్రి. కజ్మాలః॥ వు! ౧-(చర్భమాంసర హితే మై 
కణాల; ఒకటితో నొకటి కూడుకొనియున్న) శరీ 

రాస్థ్ని =ఒడలి యెముకల సమూహముపేరు, 
The skeleton, #1, 

(పృష్టాస్థ్నితు) క క్ క శేరుశా।సీ॥౧-పృ ష్థాస్థ్ని = వెన్నెముక పేరు, 

రుకా | The 0201-0016 tig. 

(శిరోస్థ్నితు) కరో 

టిః (స్కై) 
(పారా పస్థనితు) పర్బు'కా॥సీ॥ ౧-పార్మా ప్టస్థని = ప్రక్క, యముక 

పర్ము కా! 3 9౯|| పేరు A rib, త ఇ ఇళ్ల, 

అబ్బం ప్రతీకో=| _అజ్ఞమ్॥ న॥ పృతీక=అవయవఃఅపభునః॥ 
వయవో౭ఒవఘనోఒ. వు! ౮ కర చరణాద్యవయవముల పేరు, 

A limb, ఇ 

థ కళఠేబరమ్! గా, కలేబరమ్ - గాత మ్-వప్రః॥ స్! నంహన 
తృం వప్రున్సంహననం నమ్-శరీరమ్-వర్ష న్ ॥న॥ విగ హాః-కాయః!! 

శరీరం వర్ష స్ఞవి గ్ర హః॥ వు! చేహః॥ ష్న॥ మూర్తిః-తనుః-తనూః॥! సీ! 
3901! కాయో బేహః ౧౨-ఒడలి పేళ్లు, తనుశ బ్బము సాంతనపుంనక 

(కీ బసుం సోః (స్రీ మును గలదు, The body, ఇలు 
గ 

Four షార్ జి 
కర és ను! ౧-5 స్థష=తేలపుత్రై రురు, 

The skull; cranium, xu, ఇక 
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పాడా గమ్ - ప్రపడమ్। న॥ ౨.- పాదము 

[మొక్క హన పేళ్లు, మోంగాళు, Point of 
C౧ ౧౫౯ 

the foot, uz. 

పాదః-వత్ ॥ద్॥ అబ్బి ఫ్ర)ః! ఫు! చరణః॥ షృ॥ 

ls =పాదము పేళ్లు, A foot, గం, 

ఘుటికా॥ నీ! గుల్ఫ వు! ౨- వాదము 

యొక్క పార (ములయందుండు బుడివిపేళు, రా వా ద్ 
చీలమండ, The ankles, ఇళ్ల. 

(వుమా) స్నార్టి| పారి క్షశవు!(ష్చా పార్టీ ॥ సీ! ౧-తయోరధః= 

( నయోరధణ) | లం ఆ చీలమండ క్రింది వ్ర'జేశము వరు, మడము, 

A heel, ఆళి. 

లం జ ఖో 
జద్ధాతు (గను ఈ” 

జాను*రుపర్వాస్థావ 
థి 

(దస్ర్రీయామ్)!3 3 oi 
~~ 

గుదం త్యపానం పా 

19 
Or 

జర్థ్య - ప్రనృ తా! సీ! ౨ - విక్క_ పేళ్లు, 
The shank, ళల. 

జాను॥ న॥ (పా) జానుః॥ వు! జారుపర్ళ॥ 

న్, న॥ అపీవత్ | వ్న॥ 9 - మోంశాలి పేళ్లు, 
© ౧౧ 

A knee, కశిగా. 

న! న॥ ఉజారుః! ఫు! 

A thigh, tx. 

వజ్ఞ ణః! వు! ౧-తత్పస్థిః= ఆ తొడలకును 

వీుందులకును సనంధిపేడ, గబ్బలనుట, The 

groin, ara. 

౨ - తొడ పేళు, 
౧౧ 

గుదమ్-అపానమ్॥ న॥ పాయుః॥! ఫు! 3 - 

గుదస్థానము పేళ్లు, The anus, aT, 
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వస్తి(ర్నాఖేరధో వస్తిః! ప్ప! ౧-నాభేరధః = బొడ్డుకి ంది 

ద్యయోః)!  9359॥ పొత్తికడువుపేరు, The abdomen, a 

కోటో(నా) క్ర ణిఫల కటః॥పు! కోణిఫలకమ్॥న॥ ౨-మొల పేళ్లు, 

కం The hip, wet. 
కోటిః కణిః కకుద్భ కటి; (పా కేటీ - శ్రొణిః (పా) శ్రొణీ-కకు 

త్రీ! ద్భుతీ॥ నీ ను! క = విజు(దుల ర చేళ్లు, సప PHT, 

ఈ ౫% ను మొల చేళ్ళును, 

(పశ్చా) న్నితమృః| నితమ్చః॥ వు! ౧- స్త్రీ (స్ర్రేకట్యామ్ = స్రీ 

(స్రకట్యామ్) యొక్క. ములకు, పళ్ళ న 

నున్న ప్ర, బేశమునకు పేద, వీజుందు, 
(ee (ట్రై 

A woman’s buttocks, గగ. 

(స్మ బేతు) జఘనం జఘనమ్! న॥ ౧ - ప్రురః= = (స్ర్రీల మొల 

(పరబ! 33 ౮॥| ముందర ప్రదేశమువేరు, మడికట్టు, Mons 

veneris, క, 

(కూపకౌతు నిత కుకున్చరమ్॥ న॥ ౧-నితమ్బ స్టౌ = ఆండుడాని 
మృస్థై ద్వయహానే) | పిజుందులమోదనుండు, కూపకౌ = గుంతల 
కకన లే | పేళ్లు Cavities of the loins, get, 

(స్ర్రైయాం) స్ఫివౌ స్ఫిక్! చ్, సీ! కటిపోథః॥ వు! ౨-పిజు. 
కటిపోథా దులషైెని యున్నత ప్రదేశముల పేళ్లు The 

buttocks, mfx. 

వుపస్లో (వత్యమాణ ఉపస్థః॥ వు! (పా)|న॥ వత్యమాణయోః = 

ఈోాః)॥ 33౫ ముందు. జెప్పగల యోనిశిశ్నముల పేరు, 

Organs of generation of either sex, 
TT, 

భ గో యోని (క్ష భగ కః॥ ఫు! యోనిః! ప్న ౨-యోని పేళ్లు, 

-' యూ, Vulva, a7. 

శిశ్న మే మే. శిళ్నః- మేడ్రః! వు! (పా! మేజ్రమ్! న॥ 
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మేహానమ్ - శేఫః॥! న్! (పొశేఫమ్! న॥ ౪- 

శిశ్న ము పేళ్లు, Penis, (షష, 

గి క్ చ ర ' § గ్గ ముప్యో_౭_ణ్ణక్ ముష్కః - అబ్జుకోశః (పా)అణ్ఞః కోన _ 
శో వృషణః వృషణః॥ వు! ౩ - వృషణముల పేళ్లు, The 

serotum and the testicles, wag. 

(పృష్టవరీశాధ శే) త్రికమ్॥ న! ౧ - పృష్టవంశాధ శే= వెన్నె 
త్రికమ్! 5 3౬|| ముకకు దిగువనున్న ప్రదేశము శేరు, The 

end of the spine, tie ఇ far. 

పీచడ్ణ కుకీ జఠదో విచణ్జః (పా) వీచిల్ణాః-కుశీ ః| ఫు! జఠరమ్! 

దరం తుస్టం ప్న॥ ఉదంమ్ - తుష్టమ్! న॥ గక డువు పేళ్లు, 
The belly, ¥z. 

ననా కుచా! _న్తనః-కుచః॥! ఫు! ౨- దన్ను లపేళ్లు, The 

paps, Tn. 

చూచుకంతు కుచా|  చూచుకమ్! ప్న। కుచాగృమ్॥ న॥ ౨- 

గ్రం (స్యాత్) చనుమొన పేళ్లు A nipple, gar. 

(ననా) కడం భు రోడమ్॥ప్న॥ భుజా_నరమ్! న॥ ౨-చేతుల 
జా_న్లరమ్! 5౩3౭ నడుము పేళ్లు, ౫ ఇ7ఆ7, 

ఉరో వత్పంచవ _ ఉరః॥న్। వత్సమ్-వతు ః॥ స్, న। 3-జోమ్య 
కశ్చ పేళ్లు The bosom, rat, 

పృష్టం (తు చర పృష్టమ్! న॥ ౧-తనోః = శరీరము యొక్క, 
రుం తనోళఖ)। చరమమ్ = వెనుకటిపార్ళ (ము వేరు, The 

back, fis. 

స్క_న్లో భుజశీరోఒం స్క_న్లః॥ వు! భుజతిరః! న్, న॥ అంనః॥ ప్న 

శ్ (=(స్ర్రీ) 3-మూంఫు పేళ్లు, The shoulder; Scapula, 

ఇ. 
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(నస్టీత పై వ) జర్రు జర్రున! ౧-త్పసై సవ =ఆ మూంఫుమొక్క, 

ణీ॥ ఏ3౮| నస్ధి = నంధులపేరు, The collar bones, 

ఆఅ! జైక్ట!. 

బాహుమూ లే. ఛాహునూలమ్! న॥ కతుః॥ ఫు! ౨-చంక 

(ఉభా) కతా పేళ్లు, The arm pit, i, 

పార ఏ (మస్రీత పార్శ సమ్! ప్న॥ ౧-కయోర్ల ధః=ఆ చంక 

యోరథధః)! లకు దిగువనున్న ప్ర చేశము పేరు, (పక్క, 

A side, II 

మధ్యమంచావల మధ్యవమమ్-అవలగ్నమ్-మధ్యః। స్న। ప్రా 

గ్నంచ మ థ్ (2 నడుము పేళ్లు, The waist, mat. 

శ్రీ 
(ద్వా పదా ద్వ పరా ద్యా= ముందు: జెప్పయిడు భుజబాహు 

యో) వి3నా| శబ్లములు ౨-ను, ద్య యోః = వుం త్ర లింగ 

ములు, 

భుజబాహూప్ర, వేష్టో భుజః-బాహుః- ప్ర వేష్టఃదొోః। స్, ఫు!(పా) 

దోః దోః॥ స్, న॥ ప్రదోషా! నీ! ర - చేయివేళ్లు, 

The arm, ఇగ. 

(స్యా)త్క_ ఫోణి కఫోణిః వు! (పా) నీ! కూర్చరః (పా) 
(స్సు) కూర్చుర | కర్పరః॥ వు! ౨ - మోంచేతి పేళ్లు, The 

elbow, gud. 

(అస్యోపరి) ప్ర ప్రగజ్ఞః! ఫు! ౧ - అస్యోపరి= చంక వణకు 

ణ '(సా(త్ ) నున్న మోంచేతిమో(ది చేతిశేరు, Humerus, 
జగ ఎల్రీ “ర 

క[2[5ఈ, 

ప్రకోష్ట (న్షన్యచా| _ ప్రకోష్టః॥ ఫు! ౧ - తన్యఅధః = మణికట్టు 

ప్వధః)| 35౮60! వరకు నున మోంచేతి కి ందటిముం చేతిపేరు, 
లీ a డ్రం 

A fore-arm, IIE. 

(మణిబనా దాకని కరభః॥! ఫు! ౧ - మణిబన్ధాత్ =మణికట్టు 
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హంకరస్య) కర భో మొదలు, ఆకనిస్టమ్ = చిటికెన వ్రేలివజకు, 

షబహొః)| కరన్య = చేతియొక్క_,  బహీః = వెలుపలి 

భాగ ము, Metacarpus, #tyy, 

పకా శాఖ నయ పలా శాఖః-శయః (పా) శమః-పాణిః! ఫు! 

పొణి 3-మణికట్టునుండి వ్రే శ్లతోంగహాడిన చేయి పేళ్లు, 

A hand, జ. 

న్తర్హనీ (స్యా) త్ప్ర) తర్జనీ - ప్రబేశినీ (పా) ప్రదేశనీ! సీ! ౨- 

-జీళిసీ। విరోం! పుట్టన ప్రై లి పళ్ల, A fore- finger, ఇబ, 

అద్దుల్య 8 కరా అజ్లులీ (పా) అజ్లులిః - కరస ఖా! ర్స్ DP 

ఖా (స్ప్యుః) సా మాన న్య ముగా వ్రేశ్త్ర పేళ్లు, Fingers, 

aafeat. 

(పుం) న్యజ్ఞుష్థః ప్ర అబ్లుస్ట 8|| వు! పెను వ్రైలు, The thumb, 

చేశినీ। మధ్యమా౭. | ఆఆ. వచేశినీ! నీ జుట్టన వ్రేలు, Fore- 

నామికా (చాపి) కని Finger, ఎ. మధ్యమా! నీ! నడిమి ప్రెలు, 

ఫూ (చేతితాః క్రమా Middle finger, dear. అనామికా! నీ! 

త) కరతి దర్భ వ్రాలు, Ring finger, afi, కనిఫ్థా! 

సీ! (పా) కనిష్మీశా, కన్యసా, కనీనీ, కనీని కా= 

చిటికెన వ్రేలు, Little finger, ఇగ, 

స్రనర్నవః కరర పునర్భవః (పా) ఫపునర్నవః-కర రుహాః॥ ఫు! 

హో నఖ (ఒసే) | నఖః॥ష్న॥ నఖరః॥ ప్న॥(పా) త్రి! ర-గోరు వేళ్లు, 

నఖరో (ఒ(స్ర్రైయా | nail, ౫7. 
మ్)| 

ప్రదేశ తాల నోక పాచేశ;॥ వు! = లొడి తెడు, Spithama. 

శా ( 'న్తర్టన్యాదియుతే తాలః॥ ఫు! గోకర్ణ | ఫు! =జుత్తిలి ఈ 3-ను, 
తశే। 353॥ అజ్లు స్టే కర్షన్యాదియుే = “వరునగా జుట్టన వ్రేలు నడిమి 

వ్రేలు దర్శ వ్రేళ్ళతో సూడ లోకే- పలతుప 
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చే = చెనువ్రె లిచేతం గొలిచిన, 
3ఏ-కొలంతలపేళు, గీ short span. 

(నకనిశ్వే స్యా) ద్వి, వితస్తిః! ఫు! (పా)సి! ద్యాదశాస్లులః॥వు! 

తస్లి న్ర్యాదశాజ్లులః।. ౨- సకనిష్యేస్యాత్ = చిటికెన వ్రేలితోగహాడ 
—D ౧ © (UU 

పబుపంబడిన పెను నుప్రెలిచేం గెలిచిన కొలత 

వేళ్లు జేనెయ “Along span, 

(పాణ చేట) చే పేటః- ప్రతలణా ప్రహస్త నకి! ఫు! 3-వి స్త 

ప్రతలప్రహస్తా(వినృ తాబ్లులౌ = చాచినవ్రైళ్లుగల యఖ చేతిచే పేళ్లు, 
ఈొజ్జులో)! కిరర॥, The palm with extended fingers, 

జషిల, 

(జ్వా సంవత). నంహతలః (పా) సింహతలః॥ ఫు! ౧ - 

నంవాతల; (ప్ర త్రా సంహాలే" = చాచిన వే భుగలిగి కూడియున్న, 

వామదథీ ౯ న | చ్వ్యా. వామదవీ.డా ప్రతలా = ఎడమ కుడి 
చేతులు కెంటికిని చేవ అనయగా (మ్రైక్కెడు 

చేతులు, Both such palm joincd. 

(పాణిర్ని కబ్లః) ప్ర వ్రనృతిః॥ నీ! (పా)॥ వు! ౧-నికుబ్దః = వంపం 
నృతిః / “| బడిన, పాణిః = అజవేతిపేర, చేర, ఫుడిసిలియు, 

The palm bent as if to hold a liquid, 
క్ 

(కౌయుకా)(వజలిః అజ్జలిః॥ ఫు! ౧- యుతే” = వంటికూర్చం 

Both such palms joined, wafe. 

( కేసే. వినత వాన్తః! వు! ౧-వి _నృృతక 5=చాపంబడీన 

కే) హసో యటచేయిగల, ప్రకోషే పే =ముం బజేయి, మూర, 

A cubit, gra. 

(ముష్ట్యాతుబద్దయా।।  రక్నిః॥ వు! (పొ! సీ॥ ౧ -  ముదువండిన 
న) రత్ని (స్పా) యబచేతితోయహాడిన మూర పీరు, వీడిమూర, 

|A short cubit. 
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దరత్ని (స్సు నిష అరత్సిః! ఫు! (పా) పీ! ౧-నివ్క_ని సేన = 

నె బున మష్టినా): i చాంచిన చిటికెన ప్రేలుగల, ముఫ్టినా = ఏడిక 

ఏ౮౬|  లితోం గూడిన యా మూర షేరు, A 0101 

from the elbow to the tip of the little 

finger. 

వ్యామో (బాహాోర వ్యామః॥ ఫు! ౧ - నకర యోః =అజవేశు 

స్పకర యో ఇనతయో లతోం గూాడుకొని, తిర్యక్ = అడ్డముగా, 

_స్పిర్యగ _న్తరమ్)! తతయోః = వాపంబడీన, బాహుః = భుజ 

ములయొక్క_, అ నరమ్ = నడుముచేరు పేరు, 

ఇర, A fathom Orgya. 

(ఊర్ల ర్గ్టవిన్త స్తృతదోః। పొడపమ్! త్రి! ౧ - ఊర ర్గ వి నసృృతదోః 

పాణిన్నమానే) పెరు పాణిన్భమా నే = మోాందికిం జా జేయుడిన భా భు 

వం( త్రిషు)! 95 ౭|| వలతోం గూడీన యజచేతులు గల ఫ్రురుషుని 

పమాణమునకు చేరు, మానిసి చేయెత్తు 

పొడ వు, The measure of a mans 

reach. 

కస్టోగలో (2ఒ౬థ,) కణం -గలః! పు! ౨- కుత్తుక పేను, The 

throat, #3. 

గీ)చాయాం శిరో గ్రీవా-శికోధిః :1సీ1కష్ట రా!సీ! 3- మెడ పేస్తు, 

థః కన ర (త్వపి) | |The neck, 142. 

కమ్బునీ)వా( క్రి శే కమ్ము గ్రీవా॥ నీ! ౧-క్రి శేఖాసా = మూలకు 

ఖాసా) శేఖలుగల యా మెడ పేరు A conch- 

shaped neck, magia. 

ఒవటున్హైటాకృకా అవటుః॥ ఫు! ఘాటా - కృకాటికా। వీ! 

ఢీకి క్రా॥ 3౮౮|॥ 3-పెడతల పేళ్లు, Back of the neck. 

వక్తా)స్యేవదనం వ కమ్ - అన్యమ్- -వదనమ్-తుణ్ణమ్-ఆన 

తుణ్ణమాననం లపనం | నమ్ - లపనమ్ - ముఖమ్॥ న। 2-సోటిశే పేళ్లు, 

ముఖమ్! (కీ బే) మాము, The mouth; the face, #7, 
య | . 4 = 
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ఘూణంగన్రవహా ఫ్రూణమ్! న గన్గవహో - ఘోణా=నాసా 
ఘోణా నాసాచ నా (పా) నస్యా - నాసికా! నీ! ౫-ముక్కు_ పేళ్లు, 
న్రీక్రా॥ ౨'రణా! The nose, 3. 

ఒషూధళా (తు) ఓస్థః - అధరః - రదనచ్చదః॥ ఫు! దశన 
రదనచ్చడాొ దళశనవా | వాసః! స్, న! ఈ - పెదవిపేళు, The lips, హ్ | యం 
నన | ౪9. 

(అధన్తా) చ్చిబుకం,  చిబుకమ్! న॥ ౧-అధసాల్ ౨ పెదవిదిగువ 
నున్న గడ్డము పేరు, The chin, fag, 

గ్ల కోలా గణ్ణః - కోపోలః॥ వు! ౨- చెక్కిలి వేళ్లు, 
The cheek, ఇకా. 

(తత్పరాాహనుః! హనుః॥ నీ॥ (పావు! ౧ - తత్పరా= ఆ 
3౫౦! | చెక్కి..ళ్ళ మోది భాగమునకుంగా ని వెనుకటిభా౫ 

మునకుంగాని పేరు, వెలిదనుడలును, 116 

Jaw, Hag. 

రదసా దశనా దవా రదనాః-దశ నాః-దనాః-ర దాః॥ ఫు, బ! రా 
రథభా పండ్ల పేళ్లు, Teeth, ఇనా, 

సాలు(తు) కాకదమ్! తాలు! ఉ॥(పా) న్! కాకోదమ్॥ న॥ ౨- 

దవుడల పేళ్లు, తాలువులు, The palate, 

7. 

రనజ్ఞారననాజిహా|  రనజ్ఞా-రననా-జిహ్య॥ సీ! ౩-నాలుక పేళు, 
జ్ర ల య౧ 

The tongue, ఇషా. 

(ప్రాన్తావోవ్యన్య) నృ నృక్వణీ!॥న్ | (పా) నృశ్వే!న! ౧-ఓష్టన్య = 

కణి॥ ఏ౫౧॥ | సెదవియొక్క_, పాన = కడపటిభాగముల 

చేరు, సెలవులు, The corners of the 

mouth. 

లలాట మలికం| లలాటమ్-అలికమ్(పా) అలీకమ్॥న॥ నోధిః॥ 
హన ~ PIN - 2» ౧ మ ల. గ శ + 
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రూగ్భ్వద్భగా 

భ్రువా (క్రీ 

[ §ం) భ్రూః! నీ! ౧- దృగ్భా్యామూ న్థ్వై= కంతి 

కు మాదభాగ ములపేరు, క నుబామలు The 

eye-brows, af#. 

కూర (వు న్ ర కాం భధ ఏ సుభ సారమ్! పృ॥ ౧- బ్రువోర్య ధ్నమ్ =కను వోర్శథ్యం) yy ప్రై" కన్న ఆలీ 
బొవముల నడుముపేరు, ThE space between 

the eyebrows, చాన 

తార కొ (=క్లః) తారకా-కనీనికా! నీ! ౨-కంటినల్ల 
కసిని కా! 3౫9! s 

గం 

వేస్తు, Pupil of the eye, ఇరా, 

గ్గు 
గట్లు? 

లోచనం నయనం లోచనమ్-నయనమ్-నే త్రం కఈయణమ్ - 

చే త్రమితణం చతు చక్షుః! స్! అవీ! న! దృక్! శ్ ॥ దృష్టిః! సీ! దీ 

రక్షీణీ! ద్భగ్ష ప్త ౮-కన్నుల పేళ్లు, An లం, ura. 

చాశ్రు శే త్రామ్బు అశ్లు - న తా త్రామ్బు-రోదనమ్-అ సః సమ్ (పా) 

రోదనం చ్యాన్యముస్రుచ! అ శమ అస స్తు న్ని ళ్ల చళ్లు, A tear, xix, 
3%౩3|| ¥ YY 

అపాజా(నేతయోూ  అపొజః॥। వు! ౧-నేతయోః=నేతముల 
౧ Uy ౧ (Uy 

రన) యొక్క, అనై =కడల పేరు, కడగన్ను, The 

outer corner of the eye, ain. 

కటాత్(=.పాజద। కటాతుః॥ వు! ౧-అపాబ్దదర్స నే=క డగంటి 

రే)! | చూవుపేడు A glance or side-look, 

కార, 

అలి ౦న ఇ రసి గ్గ కి 

వౌ ర్త | కర్ణ ౩-శబ్ద్బగహః! ఫు! శ్రోత్రమ్! న! ప్రతి | 
_ ప 

(3 ) శ్ర సీ! శ్రవణమ్-శ్రవః! స్, న॥ ౬-వెవులపేళ్లు, 
వాం శ్ర gl ౫! The ear, ఇగ. 

ఉ తమాజం శిరశ్సీ ఉ తమాజమ్ = శిరః! న్! లీరమ్! న 
౧ యానం ౧ యం 

రంమూన్హా (నా) మనస్త మూసా న్, పు! మస్తకః॥! వ్న॥! (మమ _నృః! 

(త్రి యామ్)! ౫*-తలేళ్లు, శిరః-అని అకారాంత పుల్లీంగ 

మును, The head, fart, 



202 అమరకోళ మా (ద్వితీయ 

చికురః కున్తలో,  చికోరఃాకు నలః-వాలః-క చః- కేశ శిరో 
వాలః కచఃశేశళ్ళిరో | రుహః! వు! ౬ - తలవెండ్రుకల పేళ్లు, 210 
రుహాః॥ SAX hair, Tw, 

(తద్పృనే)వైశికం వైశికమ్-కై శ్యమ్! న॥ ౨- తద్బ్భృ న్దే-ఆ 

వెండ్రుకలయొక్క_ నమూవహము పేళ్లు, The 
hair of head, qm. 

మల కాళ్ళూర్లకున, _అలశాః॥పు॥ (పా)న॥ చూర్హకు_న్తలాః॥ వు! 

లాః। ౨-కురుల పేళ్లు, నెజికురులు, Curls, శా 
వ 

(త, 

తేలలాకు భ్రమ భ్రమర కాః! వు! ౧-లలాకేుఐనొనటిమోంద 

రకాః వ్రాలెడి, తే=ఆ కుజలపేద,  ముంగుకలు, 

Curls on the forehead, wat. (నటీ 

కురులు) 

కాకపకు శ్నిఖజ్ణ కాకపతు,ః-శిఖన్షక | ఫు! ౨-కూశటి పేళ్లు, 

న్॥ 3౫౬ | చిప్పకూంకటినెలులు, Locks of hair left 

at the tonsure, ఇస్లాం 

కబరీ కేశ వేశో౭.| కబరీ॥ వీ! కేశ వేశః॥ ఫు! ౨ - తుటుము 
పేళ్లు, కొప్పు, A braid or tress, 

థ ధమ్మిల్ల (నం ధమ్మిల్లః! ఫు! ౧-సంయ తాః =(మౌ కిక 
యతాః కచాః)! దామాదులచే) కట్టబడిన -,క చాః = వెండ్రుకల 

పేళ్లు కీలుగంటు, Braided and orna- 

mented hair, సలి షల, 

శిఖా చూడా కేశ  శ్రిఖా-మాూజా-శేశపారీ॥ సీ! 3 - సిగచేళ్లు, 
పాళీ A lock on the crown of the head, 

farar. 

( వతినాం తు) జటా జటా-నటా! పీ! ౨ = వ తినామ్ = వ తుల 
(UU | 

టా! 9౫౭| యొక్క జడేళ్లు, An asCeties clotted 

hair, Hat. 

CAN 
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వేణీ ప్రవేశే వేణీ (పా) వేణిః- ప్రవేణీ (పా) ప్ర వేణిః॥ 

నీ] ౨-అల్లినజడ పేళ్లు, Braided and un- 

ornamented hair, daft. 

శ్రీర్ణణ్య శిర స్వా (విశ శీర ణ్యః - శిరన్యః॥ వు! ౨-విశ బే= ఒకటి 

చే కచే)। నొకటి గలియని, కచే = వెండ్రుకల పేళ్లు, 

Unentangled hair. 

పాఠః పతుశ్చహన్త పాశః-పక్షః-హ న్మః॥ ఫు॥ ఈక న్కు కచా 

శ్చ (కలాపారాఃక చా త్పెరే = శేశపర్యాయముల వై . బ్ర యోగింపం 

త్ప్సశే)॥ 3౫౮! ఎడి కలాపార్థాః = శేీశ్గనమావావాచకము 

నాను! ఉ॥ కచపాశ:, కేశపతుః, కున్చలహానస్తః, 

Much hair. 

తనూరుహం రోమ తనూధుహామ్-రోవమ॥ న్॥ లోమ! న్, న! 

లోవ - శరీరమునందు బుభ్టన వెండ్రుక ల పేళ్లు, 

Hair of the body, tet. 

(తద్వ్భృగ్చా) కను క్లశ్రు॥ స॥ ౨-ఫుమ్ము ఖే = పురుషుని ముఖ 

పుమ్ము ఇ) మందు, తద్భ్భగన్దె'=ఆ వెండ్రకల వృద్ధియందు 

వర్తించును, అనంగా గడ్డమును మోనమును, 

The beard, ¥11, 

ఆకల్స వసా చేప ఆకల్పః- వేపః( పా) వేశ;॥ ఫు! చేపథ్యమ్- 

టో అ జ న | న అగ 

థ్యం ప్రతికర్ణ ప్రసా ప్రతికర్శ! న్ | ప్రసాధ మ్! న॥ ౫ సువర్ల 

ధనమ్॥ 3 ఎడా! వన్ర్రమాలా దులచేతనయిన యొప్పిదము 
“ఇవ్, ౩ _ జ జ వీల్లు, ప్రతికర్న ప్రసాధనశ బ్బములు తిలకప త్త 

రచనాదులకు సళ్ళని కొందజందురు, Dress 

or embellishment, షా 

(దే కేశి) వ౮లం అలంక రా॥ బు! అలంకరిషుః! _౨౨-అలంక 
ఎ కర్చు) స్వా ధే | ౯ | 

కరా౭._లం క రి షుశ్చ రించు'వాని పేళ్లు, Skilled in adorning, 
అతి ౯౩ 

మణ్ణితః। ప్రసౌధితో ఇత. మణ్ఞితః - ప్రసాధితః - అలంకృతణ 
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ప ప 

౬ఒలంకృతశ్చ భూమి. భూవీ.తః-పరిహ్మృతే 8|| ౫% - అలంకరింపబడిన 

తశ్చ  పరిహ్మృతేః॥ వాని పేళ్లు, Adorned, qfaa, 

3౬ ౦|| 

చా )జిమ రో! విభాట్ (జ్),- భాజిషుః - మః 3౩- విధ్రాళ్ళాాజిష్షు రో విత్రైల్ (ఢ)-త్రైజికుః రొ చిన్దుః! 
చిషూ భూపణాదులవేతం ద్ర కాశించుచున్న వాని పేళ్లు, 

ల Resplendent, ATT, ఈ ౧౦ యు 

తి॥ ం 
గ 

భూవణం (స్యా) భూపణణమ్! న! (పా) భూపా-అలం శ్రీయా! 

దలం క్రియా! వీ! ౨-.అలంకరించుట చేళ్లు Act of ador- 

ning, YX. 

అలంకార స్తా భ అలంకార ః॥ వు! ఆభరణన్॥ న॥ పరిపష్కా 

రణం పరిప్కా_రో వి రః!వు! విభావణమ్-మలణ్ణనమ్!న॥ ౫-సామ్ముల 

భూప ణమ్! మజ్జనం వేళ్ళు, Ornaments; jewels, ATTN, 

(చాథ) 
మకుటం కిరీటం! మకుటమ్ (పా) ముకుటమ్! న॥ కిరీటమ్! 

(పున్న పుంనకన్) | ప్న! ౨-కిరీటము పేళ్లు, A crest or crown, 

త్రశ్తాలి. 

చూడామణి శ్శిరో దూడావణిః! ఫు! శికోరత్నమ్! న॥ ౨- 

రత్నం తలమూానికము పేళ్లు, A gem on the crest, 

౪౫||. 

తరలో (హారమధ్య తరలః॥! వు! ౧ - పహారముయొక్క_ నడీమి 

Xs) 5౬ 9|| నాయకము “పేరు, The central gem of a 

necklace, త, 

వాలపాశ్యా పారి వాలపాశ్యా-పారిత థ్యా! సీ! ౨-కొప్పున 

తథ్యా సలంకారార్థమై Em సువ ర్లాడిర చితవల 

యముళ్లు, 

ప_త్త)పాశ్యా లలా 

టిళా | 

ప త్త) పాశ్యా-లలాటి కా! వీ! ౨-నొనటం 
ల 

ను బాసికముపేళు, పావపటబొట్టునుు అణ[ళ, 
లు య 6) 
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కరి కా తాలపతం౦ రి కర్ణికా! నీ! తాలపత్తమ్! న॥ ౨-చెవుల 
(స్యాత్ ) కమ్మల పేళ్లు An ear-ring worn by 

women, qua. 
= న ర 2 న్ కుల్ణులం కర్త వేష్ట కుర్ణులమ్ యా కర్ణ 'వస్టనమ్! న ,(౨వోయల 

3౬ 3! చేళ్లు, An ear-ring worn by men, aia. 

7 నేయ కం క గై వేయకమ్ (పా) గై, వయమ్, గ్రైవం! న॥ 
భూమా కణాభూషూ॥ | ౨-మెడనంటుకొన్న నామ్యుల 

చళ్ళు షత అచ్చా, 
యా 

లమ్బ నం (స్యా) లమ నమ్ (పా) లంబమానమ్॥న॥లలన్ది కా! 

శల! సీ! మెడయందు న్వేలుచున్న పేదలపేళ్టు, 
గ ౧౧ 

A loose necklace, tt. 

~~ ర్త ఇ వ్ అవద (డి హు (స్వశైః) (పాలమ్బి.  ప్రాలమ్బికా! స! ౧ గ్వచ్గెః= బంగారు చేత 

"కొడ. చేయబడిన పేరులపేరు, A golden neck- 

lace, ఇసి ఇ? ఇగ. 

థో ర స్పూత్రికా ఉరస్సూల్రికా! నీ! ౧-మౌ క్రికై ఃకృతా= 
(మౌక్తిక కక్క తా! ముత్యములచేత, చేయబడిన పేరుల పేరు, 

3౬౦|॥ శ necklace of pearls, HHTalt. 

హారో ముకావలీ హార 8॥ వు! ముక్తావలీ॥ సీ! ౨-ముత్యముల 
దండ పేళ్లు శ garland of pearls, 

mma. 
షో రి కం = చెవచ్చని (సౌ డేవచ్చన్లః॥పు॥ ౧-౪తయసఫ్టికః = నూజునర 

శతయస్టీక ఓ) | 'ములుగల, అసౌ= ఈ ముత్యముల దండ పేరు, 

A garland composed of 100 strings. 

ES > న ప 0 = జ ర్ హోర భేదడా (యష్టి గత్సః - గుత్పార్థః గో న్తనః అర్ధహార 

భేదా) దుత్చగు త్పార్థ మాణవకః॥ పు! ఈ ౫ ను, యిస్టిళేదాల్ = 
౧ గ్గ 

గో న్త్వనాః॥ 3౬౫|| అర్ధ |సరములశేదమువలన, హోర భేదాః = వే ర్వేజు 
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హోరో మాణవక హోరముల పేళ్లు, అవి వరునగ్యా 3౨9, ౨౮, ర, 

౧౨, ౨౦ నరములు గలవి, 

ఏకావ (ఫ్యకయ 

వ్ కా) | 
లు 

వశకావళీ॥ వీ! ౧-ఒంటినరముగల హారము 

చేరు, ఇల. 

(సైవ) న తుత్రమా నశత్షతమాలా!నీ! ౧-నప్టవింశతిమాక్షి కా = 
లా (స్యాత్స_ప్తవీంశతి ౭ ముత్యములుగల, సైవ=ఆ హోర్టము పేరు, 
మౌక్తికాా! ౬౬|| | garland containing 27 pearls, ఇం 

వాళ! ౬ 
ఆవాపకః పారిహో। ఆవాపక క-పారిహోర్యః॥ వు! ౨-సూడీగము 

ర్యః పేళ్లు, 

కటకో వలయో।| కటక! ప్న! వలయః॥ ష్న॥ ౨-కడియము 
(2 (స్ర్రీయామ్)! పేళ్లు, ర - కడీయము వేళ్లని కొొందజుందురు, 

A bracelet, mE. 

శేయూరమబ్దదం కేయూర మ్-అబ్బదమ్! న॥ ౨-బాహుప్రరి 
(తుల్య) పేళ్లు Ornament of the arm, ప్ 

అస్షులియక మూ  అబ్బులీయకిమ్॥న॥ (పా) వు! ఊర్చికా। నీ! 
ర్తకా। 3౬ ౭॥ ౨-ఉంగరముపేళ్లు, A finger ring, ral; 

(సాత్. రా)ఒబ్లులి అబ్లులిము ద్వా! సీ! ౧ - సాఠరా=అతుర 
ముద్రా (సా) ములతోంగాడిన, సా=ఆ యుంగరము పేరు, 

ముద్దుటుంగరము, A seal-ring, gfe 

Hat. 
కజ్బ_ఇం కరభూ| కజ్క౯ణమ్॥ ప్న॥ కరభూవణమ్॥ న॥ ౨ - 

వణమ్। మా క్తికాదులతోం గూడిన కడియము వేళ్లు, 

A wrist ornament, 4x0, 

| ((న్ర్రీకట్యాం) మేఖ మేఖలా - కాజ్చీ (పా) కాళ్ళుః-న ప్పరీ - 
లాకాజ్వీ సప్పకీ రశనా రశనా (పా) రననా॥ నీ! సారననమ్! న॥ ఇవి 
తథా! 3౬౮| (క్రీజే) గ్ర్రీకట్యామ్ = స్ర్రీలయొక్క ౫ విధములయిన 
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సారసనం (చాథ) 

(వుంన్క.ట్యాం)క్ళ 

ఫ్ట్లం (తమ) | 

పాదాజ్ఞదం తులా 

కోటిర క్లోరో నూవు 

దో (౬ స్ర్రియామ్) | 

౨౬నా! హూంనక:ః పాద 

కటక; 

కిజ్కీణీ శు 
"కా | 

త్రభు 

మాణి) వస్త్ర యోని 

(ర్లశత్రమ) | 32౦| 

వాల్క_ం శొమాది 

ఫాలంతు కార్పాసం | 

బాదరం (చ తత్)! 

క్ మి కౌశేయం ( క్రి 

కోతోతం) 
థి 

మనుష్య వర్గము 907 

ములనూళ్ల పే పేళ్లు, వానికి వరుసగా ళా౧, ౬, 

౧౬, 9 నరములుండును, A woman's 

girdle, WaT. 

BE ఎలమ్! త్ర! ౧- పుంస్కట్యామ్ = పురు 

మని ులనూఘుచీ వేర, A man’s belt, 

గాగ. 

పాదాజ్లదమ్! న॥ తులాకోటిః॥ నీ॥ మర: ర॥ 

వ్న॥ నూపుర 8! వ్న॥ హూంనకః-పాదక టకఃః॥ 8! వు! 

ఇచట కొందజు పాదాంగద 

తులాకోటిశ బ్బములు చెం జెరము 'పేళ్లనియు, 

హంనక పాదక టకశ బ్రములు కాలిసాము పేళ్లు 

నియు పలికిరి, Ornament of the feet, 

జ=అంచడి చేళు, 
లగా 

కిజ్కిణ-యముద్రఘుణ్ణి కా॥ నీ! ౨-చితుగంటల 
పేళ్లు, గజ్జెలును” Bells or tinkling orna- 
ments, en 

త్వక =నార, ఫలమ్ =కాయ, కీ మిః= 

పురుగు, రోమ॥ న్ | = వెండ్రుకలు, ఈ రను, 

వన, యోనిః = వన్న న మునకు. గారణములు, 
Materials of cloth. 

ముందు, జెప్పగల వాల్కా-దిశ బ్రములు 

౧౦|| త్రి! ఇళ ఇ? am. 

_వాల్క్మ_మ్ - మొవుమ్! 

Made of bark, qx. 

ఫాలమ్-కా ర్పానమ్-బాదరమ్॥ 3.నూలు 

చీర పేళ్లు, Made of cotton, gata, 

కాశేయమ్। ౧- క్రిమికోళోజల్ఞమ్ = పురుగుల 

చేతన న బుజ్బలనూలు చేత చేయబడిన పు 

చీర మొదలగ వానిశే వేరు, Silken, ఇగ! ఇగ 

౨-నారచీర పేళ్లు / 
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అతా టూ” 

న 
న. 

ద త్న. నా. శ న నా. లలన ద కా లాలా వాడారా 

బాజ్కవం (మృగ రాజ్బ_వమ్॥ ౧- - మృగకోమజమ్ = మృగ 

రోవమజమ్!  95౭౧| రోమములచే. చేయయుడిన శాలువలు మొద 

అలగువాని'పేఠ, Woollen, 

అనాహతం నిష్ప), _ అనాహతమ్-నివృ)వాణి-త_న్త/కమ్! 3- 

వాణి త_న్హకం (చ నవామ = కొ తృచీర వేళ్లు, New and un- 

నవావ్చు శే) bleached cloth, ఇగ? mug. 

(తత్సా$) దుద్ద ఉద్దమనీయమ్॥ న॥ ౧-ధొాత యాః =ణఆదు 

మసీయం (యస్థాత కయిడిన, వృన్ర్రుయోః = వన్ర్రృములయొక్క_, 

యోర్వన్ర్రృయో ర్యు యుగలంతత్ =ఎజంట పేరు, A pair of blea- 

గమ్)! 3 ౭౨|| ched cloths, get xg. 

పశ్రోర్లం ఛాతకా ష్మత్రా రమ్! న॥ ౧-థాతకాౌశేయమ్ = కడి 

వేయం గిన హాస్టశీర మసుదలయిసనవాని చేరు, Blea- 

ched silk, ger Tad mgr. 

(బహుమూల్యం,) మహాధనమ్! న॥ ౧- బహుమూల్నమ్ = 

మహాధనమి | గొప్ప వెలగల చీర పేరు, దొడ్డ వెలగల వస్తు 

వులకన్నిటికిని 'పేళ్లని కొందటందురు, Any 

thing precious, gaia iT. 

శౌమందుకూలం| నౌమమ్ (పా) &ోమమ్ - దుకూలమ్॥ న॥ 
(స్యా) ౨ - వెలిపక్టు చీర పేళ్లు, తెల్లనివలువయును, 

Woven silk, ఇర gu¢t. 

(చ సతు) నిపీతం|  నిఏతమ్- ప్రావృతమ్! త్రి త్రి! ౨- కప్పుకొను 

ప్రావృతం (త్రము)! కోక శే పేళ్లు A Veil or mantle, srr, 

౨౭౩| 

((క్రీయాం బహు] దశాః। స్కీ బ॥ వ్తిః! ప్ప! .౨-వ(్ర్రన్య = 

శ్వే వస్ర్రన్య) దశా |వస్ర్రముయిక్క. కొన పేళ్లు, బై, End of 
స్సు్యురష్ట_స్తయో [ద్వ 2 cloth, ఇం ఇ fur. 
యోః) 
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దైర్య మాయా దైర ర్భ్యమ్! న॥ ఆయామః-ఆరోహాః (పా) 

మ ఆరోహః అనాహః! వు! 3 - నిడువుపేళ్లు, Length, 
CEE 

పరిణాహో వీశాల। వంళణాహః॥ ఫు! విశాల'తా॥ నీ॥ ౨- వెడల్పు 
తా కరర! ఫు, Width, ఇళ, 

టో జీర్లవ పటచ్చరమ్ - జీర వ,నమ్॥ న ఆ-పాత వ వూ 
నం వస్త్రము వేళ్లు, Old cloth, కరగ weer, 

(నమా) నక్తకీ న _కృకః-కర్పటః yl ౨- -చినిగినవ(స్ర్రైము 

కర్పళూ! పేన్టు మాసినకోకోయనియు, Dirty or 
tattered cloth, wer xyqET. 

వ్ర మా చ్చాద వన్ర్రమ్- ఆచ్చాదనమ్-వాసః॥స్ ॥ చేలమ్- 

నం వాసశ్సేలం వసన వనన మ్-అంఘుకమ్! న॥ ౬-కోక పేళ్లు, న కక్ 

మంఘకమ్! 3౭౫ శబ్బము మొదలు ౮ యు కోకశే వీళ్లని | కొందు, 

Cloth, ఇాణా, 

సుచేలకః వటో సుచేలకః॥వు![పట:॥ప్న॥ ౨-మంచికోక పేళ్లు, 

(2_(స్ర్రీస్యాత్ ) Fine cloth, agta wag, 

వరాశిః సూలశాట | _వరాశిః (పా) వరాసిః=-ఘాలశాటక*ః॥ వు! 
కః | శ్ ౨-ముదుగుకోక చే పేళ్లు, Coarse cloth, diz 

క. 

ని చోలః వప్రచ్చద ని 'చోలకాప్ర చృదపట:1ఫు! ౨-పణుప్రు పె 6 

వట 'బణుచు కోక పేళ్లు, A 0607ల or wrapper, 

ఇ. 

(న్సృమా) _ రన్లక 
ర న్బులొః! ౨ ౭౬|| 

అ నరీయోపనం అ _నరీయమ్-ఉపసంవ్యానమ్-పరి ధానమ్- 

వ్యాన పరిధానాన్య | అధోంశుకమ్॥ న॥ క - కట్టువన్ర్రము పేళ్లు, 
ధోంఘ శే | 

14 

రల్లకః య కమ్బలః॥ పు! ౨- కంబళి పేళ్లు, 

A blanket, ఇఇళా, 

Lower garment, dt. 
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_త్రరానకజ్లా (నమా) 

బృహతికా (తథా) | 

9౭౭౬| సంవ్యాన ము 

త్తరీయంచ 

చోలఃకూ ర్పానకో 

(2 (న్ర్రీయామ్)। 

నిశార (స్పా 

త్చా/వర ణే పాూవమోా 

నిలనివార శే)! 3 ౭౮|| 

(అదోరుకం వర 

స్ర్రీణాం స్యా) చృడ్ణా 
తక (మంశుకమ్)। 

(స్యా త్తి) ప్వాప్ర 

తా పపదంహిొ 

యత్ )॥ 3 ౭౯|| 

(అ్త్రీ) వితాన 

దూహ్యాద్యం వ్ర 

వేళ్ళని | 

(౬ 
తివీరా యవనికా 

ఆమర కోశ మూ (ద్వి తీయ 

ప్రావారః క తృరాసబ్దః! ఫు! బృహతికా॥ 

| సంవ్యానమ్ - ఆ గ్రరీయమ్! న॥ గాట్ త్ర 

రీయము పేళ్లు, పె ని వేసికొను నంగవ శ్ర్రాము, 

Upper garment, gg. 

చోేలః॥ ఫ్ర! కా ర్చానకః॥ష్న ॥ ౨-(స్ర్రై) పురు 
షుల కోబునము పేళ్లు, అవిక 'పేళ్ల ని కొందటు, 

A bodice, ia. 

నిశారః॥ ఫు! ౧ - హీమానిలనివార ణే = 

మంచును గాలిని పోయగొలట్టు, (వ్రైవర ణె౭పచ్చ 

డముపేరు, A warm cloak, 

చజ్ఞాతకమ్! వ్న॥ ౧-వర,సీ నె; ణామ్ =వార 

శ్ర్రీలయొక్క, అగ్భి రుకమ్ = తొడలను సగము 

కప్పుచున్న, అంశుక మ్ = =వ(స్ర్రుము పే పేరు, చల్లా 

డము, A petty coat, ఇగ, 

న త్ర త్రి! ౧-యత్ =ఏవన్ర్రము, 

ఆప పద మోంగాలువజుకు, SEN = 

వ్యాపించునో, తత్ =ఆవన్తృముపేద, అంగీ 

పావడ మొదలైనది, A dress reaching 

to the feet, ఇగారా. 

వితానమ్॥ ష్న॥ ఉల్లోచః (పా) ఉల్లాభః॥ 
C౧ కమ, 

వు! ౨ - మేల్కట్టు పేళ్లు చందువ, An 
awning, aaa. 

దూప్యమ్-వ వేళు! న్, న॥ ఈ ౨ను 

అద్యపదము చే. బటకుటీరాదిశ బములును 

గుడారము చే పేళ్లు, A tent, ax, 

అభ 
యూ 

ప్రతిసీరా-యవనికా (పా) జవనికా - తిర 
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స్యా_త్రిరస్క.ిణీ (చ |స్మ్క_రిణీ॥ సీ॥ 9 = తెరబట్ట పేళ్లు, A 51600, 
సా) 3301  ఇఇాాళా. 

పరిక ర్మాజ్ఞ నంస్కా-|  పరికర్శ! న్, న! అబ్బనంస్కాారః॥ వు! ౨- 
రః చందన కుంకుమాదులచే చేసాము నలంక 

రించుకొనుట చే పేళ్లు, Personal decoration, 

(స్యా) వ్యాన 52 మారి ర్భ ామార్డ నాయమృః జూ! నీ॥క-చేవాము 
6 

రీనా మృజా | నందలి ముటికి వోంగొట్టుట పే పేళ్లు, Cleaning 

the body, aria. 

ఉద్య రృనో త్పాదనే ఉద్వ_ర్హనమ్-ఉత్పాదనమ్! న॥ ౨-నలుంగు 

(చే నమే) పేళ్లు Cleaning with perfumes, zqzn, 

గె జ న్ నీ ఆ ఇ _ ఆస్తావఆన్లవః[3౮౧| _ అన్తావః = అప్టవః॥ వు! స్నానమ్! న! ౩ 

స్నానం స్నానముపేళ్లు, Bathing, ఇ. 

చర్చాతుచార్చిక్యం చర్చా! న్స్ చార్చిక్యమ్ (పా) చర్చిక్యం। 
సానకో న॥ స్థానకః। న 3 - కుంకుమము మొదలైన 

వాని వూంతపే Smearing the body 

with య్. Anguents, ఇళ్ళ, 
(=_ధథ్ర ప ప్రబోధనమ్ వ్రబోధనం॥న॥ అనుబోధః॥వు! ౨-సుగంధ 

అనుబోధగ (దృవ్యములయం దణంగియున్న పరిమళ 

మును కో లాదులఛేం బ్ర కాశింపం జేయుట, 

Reviving the scent of a perfume. 

% 9 7 TH “65 7) Fay ఇ)కు తే ఇరు టె, పతి /లఫ పత్తా ప త్త) లూ (ఎ ) సత్త లేఖా పై wel 

జులి (రిమే నమే)! సీ॥ ౨-న్తీల ననాదులయందు కనూరికాదు ౧ (2) యత —0 
5౮|| ఇ (వ్రాయంబడు మకరికాప శ్రాదుల శేళ్లు, 

Delineations with saffron &c. on the 

breast, cheeks, &c. Txin. 
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తమాలప త్త )కిలక | తమాలప త్రం! న! తిలకం! ష్న॥ చిత్రకం! 

చిత కాణి విశేషకమ్! వ విళేషకంగే వ్న॥ ఈ - నొసటి బొట్టు "సళ్లు, 

(ద్వితీయం చ తురీ న beauty spot on the forehead, fre. 
యంచ న(స్ర్రైయా,) 

(మభ) కోజ్యుమ | క్షజ్యుమం-శకాళ్సీరజన్న॥ న్! అగ్నిశిఖం- 
మ్! 3౮౩॥ కాళ్శిరజ వరం-బా? స్లాకం-వీత నం-ర క్షం-నంకో చపిశునం 

న్నాగ్నిశిఖం వరంబా (వ్యా సంకేచం-విశునం-ధీరం (పో) వీరమ్- 

సీకవీతే। రక్త సం లోహీతమ్ - చన్హనమ్ (ప) లోహిత చన్దనమ్॥ 

కోచపిశునం ధథిరలో|న॥ ౧౧ - కుంకుముపున్రు పేళ్లు, Saffron, 

హీతచన్షనం! 3౮౪! మశ, 

లాశూరాతాజతు | లావా-రావా (పా) రతా! సీ! జతు॥ న॥ 

(క బే) యావో౭_లకో యావః-అల కృః-ద్రువమూమయః॥ ఫు! జ-లక్క. 

ద్రుమామయః' వేస్టు, Lac, ఇ, 

లవజ్లం ేవకసు లవజ్వమ్- దేవకుసుముమ్ - (శ్రీనంజ్ఞమ్! న! 
౧ ౧ a 

మం శ్రీసంజ్ఞ 3 - కళరావువు పేళ్లు, లవంగము, Cloves, 

mT. 

(మథ) జాపకం!  జాపకమ్ (పా) జాయకమ్-కాలీయకమ్- 
కాలీయకంచ కాలాను కాలానుసార్యమ్! న॥ 3-పచ్చవంటి గంధము 

నార్యం పేళ్లు నల్లని గంధద్రవ్యవుని కొందజు, 
TT 7. 

(చాధథ సమార్థకం)| వంశకమ్ (పా) వంశికమ్-అగురు - రాజూ 
లి దావా క గ్ా వో డా న వంశ కాగురు రాజార్ల రృవు-లోహమ్ (శ్రీవుజమ-జొ జ్ఞకమ్! న॥ ౬ 

లోహా క్రిమిజజ్ జ్లకం! అగురు పేళ్లు, A gallochum, ఆ, 
sve 

కాొలాగు ర్వగురుః కాలాగురు॥ న॥ అగురుః॥ వు! ౨-కృస్లూ 

గరువు పేళ్లు Black gallochum, ఇళ 
IT. 

మజ్జల్యా॥ న! ౧-మ ల్లెపు ఫువ్వుల వాననగల (స్యాత్త) నజ్ణల్యా 
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లం దు లాం లు అతాంలలా.. య అ తాలు. 

ల టు దత మం 0 ంమయుయాలానతో 

క ప్లై మాగురు పేరు, A fragrant sort, 

CIEE 

యక.ధూప స్పర్థ యత.ధూపః-నర్జరనః-అరాలః (పా) రాలః- 
రసో౭_రాల స్పర్వర నా | నర్ర్వరనః-బ హుహాపః॥ప్ర! గో-నజ్జర నము వేళ్లు, 

వి! 3౮౭ బహురూ | ర 6్వ[గ, ల్గాగా, 
స 

(2ఒప్యథ, వృకధూప వృక ధూపః-క్క త్రి త్రీమభూపకః॥ఫు! ౨-అనేక 

కృ త్రినుధూపకా పరిమళవస్తువులచేండేయంబడిన ధూపముపే పేళ్లు, 

(1000001666 perfume, gq, 

తురుష్క_ః విణ్ణక తుదప్క_ః-విళ్ణకః-సిప్తూః - యావనః॥ ఫు! 
స్పిహ్లో యావనో ర - తురుష్క_ దేశమునందు బుట్టు అందుగు 

బంక పేళ్లు, Incense, yu, 

(2_ప్యథ) పాయసః॥ పాయనః = (శ్రీవానః యా వృకధూపః-(న్రీ) 

3౮౮! (శ్రీవాసో వృక వేష్ట్ర -సరల ద్రవః!! ఫు! ౫-సరళ చేవ దారువుల 
ధవావో(ఒ.పీ) (శ్రీ) వేష్ట బంకశే పేళ్లు, Turpentine, Trt, 

సరలదృవొ! 

మృగనాభర్ణగమ। మృగనాఖిః! ఫు! మృగమదః॥ ఫు! కమ్తారీ! 
దః కస్తూరీ ర్ 

ననా 
3-కస్తూరి పేళ్లు, Musk, meq. 

(చాథ) కోలకం!। రోలకమ్-తక్క్కోలకమ్ (పా) కంకోలకమ్- 

3౮౯ తక్కాలకం (ప్ర) కక్మో_లకమ్-కోశ ఫలమ్! న॥ క-తక్కో.. 
కోశ ఫల 'లపు చెట్టు పేళ్లు, దానియొక్క ఫలమని కొందు, 

| 
\Bdellium. 

(మథ) కర్పూర కర్పూరమ్॥ ష్న॥ నునసారః-చన్ద సంజ్ఞ = 

(మస్ర్రైయాం)! ఘన  సితాభ్రః (పా) సితాభ 4 ఫు పాంవువాలుకొ!! 

సారశ్చద్ద/ సంజ్ఞ స్సె సీ! సంక ర్చూర ము౫ వేళ్లు, Camphor, కార్మ₹, 

కా 3౯01 
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తయాలలకునునూల ప చనన రల 1. Theta wn నతు తులం ఉక cet Ta 0 - 

కరా: పామాను ఆసా. 

: ఎ గన్ధసారో మలయ గన్దసారకామలయజః-భ ద్ర (శ్రీ! పు! చన్ష 

పరీ తిట్ట నః ష్న॥ ర = చందనము పేళ్లు, Sandal 

wood, ఇంగా (2౬ (స్త్రీయాం)! 

తెలపర్టికగోళీ శే! ైలపర్మికమ్! న ౧ - మిక్కిలి చల్లనైన 
యి ౯ యె 

హరిచస్షన (మస్తీ తెల్ల చందనము, White and cool sort, 

యాం)  కి£ాం॥ ఇష ఇగ గోశీర్షమ్! న! ౧-మిక్కి_లి వానన 

గల చందనము, Very fragrant sort, 

| ఇల! ఇాక్షగ, హరిచన్షనమ్। వ్న॥! ౧-మామిడి 

పండు వాసనగల పసుప్రునన్నె చందనము, 

Yellow sort smelling like a ripe 

mango, ఇన a7, ఈ 3 ను ససుపువన్న 

చందనము పే పేళ్లని కొందు, 

తిలపర్థీతు పత్తా) తిలపర్లీ॥ సీ! (పా) తిలపర్డీ! న్, ఫు! పై 

స్తంరజ్ఞ్యనం రక్తచన్షనం! బృమ్-రజ్ఞునమ్-ర_క్రచన్షనమ్ - కుచన్షనమ్! న | 
కుచస్షనం %-ఎట్తని చందనము వేళ్లు, Red sanders, 

అగ, 

(చాథ) జాలికోశ జాతికోశమ్-జాతిఫలమ్॥న॥ ౨-జాజికొయ 
జాతిఫలే (నమే)! పేళ్లు, Mace, saat, 

వాం! 

(కర్పూరాగరు :|క యతుకర్లమః॥ప్రు॥ ౧-కక్బారాగరు కస్తూరీ 

స్తూరీ తక్కోలై )ర్యవ ' తక్కో_లములతోం గూడిన గంధము పేరు, 
కర్టమః Perfumed paste, eq. 

గాత్రానులేపసీ నర గా తానులేపనీ - వరః! నీ! ౨ - సుగంధ 
ర్వర్షకం (స్యా) ద్విలే ద్రవ్యములను 'జేర్చి మెదిపిన ముద్ద పేళ్లు, వర్ల 
పనం॥ 5ి౯ా3॥ కమ్- విలేపనమ్॥ న॥ ౨-మైపూతై. మెదిపిన 

౫ంధాదులు, ఈ ర మెపూంతయని 1 కొందటు, 

‘Perfume for the person, తి, 
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చూశ్లాని వానయో చూర్లమ్॥ న! వానయోగః॥ ఫు! ౨-గంధ 
ణా (స్ప్యు) పుంబొడిపేళ్లు, Perfumed powder, aexa 

ర్ట. 
ర్వావితం వాసికం భావితమ్-వాసికమ్॥ త్రి! ౨-వాననగట్టిన 

(ల్రిషు)!! వ స్తువుపేళ్లు, Perfumed, gird aeg, 

(నంస్కాారో గన అధివాననమ్!॥! న॥ ౧-గన్గమాల్యాదై ్యః = 

మాల్యా దై ర్యస్ప్యా గంధమాల్యాదులచే వసా౪దులకు, యః 

_త్త) దధివాననం॥ నంస్కా_రః స్యాత్ =ఏ సంస్కారము గలదో, 
విడార॥| తత్ =దానిచేరు, AdjUsting with per- 

fumes, gia. 

మాల్యంమాలాస) మాల్యమ్! న! మాలా-స్సక్॥ జ్, నీ ప్ర 
చె (మూర్చ) నుూర్థ్ని = శిరస్సునందలి ఫువ్వులదండ పేళ్లు, 

A 0020166 €1t. 

( శేశమ భ్యేతు) గర్భ గర్భకః॥ వు! ౧- కేశమ ఖ్యే = వెండ్రుకలలో 
ఇక. బయటికి తెలియునట్లు ముడిచిన పూదండ పేరు, 

A chaplet worn in the hair, చారల. 

పద్రహ్టకం (నిఖా ప్రభ్రస్రశమ్! న! ౧ - శిఫాలమ్బి =సిగను 

అమ్మి)! వ్ర లెడి పూదండ పేరు, SUspended from 

the middle lock. 

(ప్రరోన్య న్లం)లలా లలామకమ్॥ న! ౧-వువేన్య న్త్వమ్ =నొనటి 

యుకం॥ 5=౫॥ మోందంబడునట్లు ముందు[గట్టిన పూదండ పేరు, 

Falling over the forehead. 

(ప్రాలమృ (మృజు ప్రాలమృమ్! న। ౧-కభాల్ = మెడనుండి, 

లమ్బిస్యాత్క_ణ్ఞాత్ ) బుజులమ్బి = చక్క_7గా తొమున పేలు 

పూదండ పేరు, Hung round the neck, 

maT. 
వెకతకం(తు తత్ || నైఠకవకమ్ (పా) వై కత్యుకమ్! న! ౧ 

( 
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య త్తి ర్య క్ మీస్తము ఉరసి=అొమ్మున, తిర్యక్ =జంచెమువలె నడ్డ 
రసి) ముగా తీప్పం = వైచికొన్న, తత్ =౪ఆ 

పూదండ, Worn as a scarf, 

(శ్రిఖ్రాం స్వా) పేడ ఆపీడః- శేఖర | ఫు! ౨ - శిఖాను = శిఖ 
శెఖరా।॥ 3౯౬! మోాందం జుట్టంబడిన పూదండ పేరు, Tied 02 

the crest, చా? wr ఇగ 

రచనాస్యాత్సరిన్స। రచనా! నీ! పరిన్నన్షః! ఫు! ౨-మాల్యాదు 
న లచేనెన శృంగారవిశేషమునుబుట్టించుట పేళ్లు, 
యు వ . 6 ౧౧ 

Decoration of hair. 

ఆభోగః పరిపూర్ణ్ల| _ఆభోగః॥ వు! పరిపూర్ణ తా॥ సీ! ౨-వస్తు 
తా। వులయొక్క_గాని గణాదులయొక్క_గాని నిండి 

యుండుట వేళ్ళు, Completion, 

ఉపధానం తూప ఉపథానమ్॥ న! ఉపబర్గ8॥ ఫు! ౨ - తల 

జర్హః గ డ పేళ్లు, A pillow, fear, 

శయ్య్యాయాం శయ శయ్యా! వీ! శయనీయమ్-శయనమ్॥ న॥ 

సియవత్ | 9౯-౭| 3-పబువు పేళ్లు, పానువు, A bed, గాం, 
శయనం 

మజా పర్యజ్క_ ప మళ్ళః-పర్యజ్క_ః-పల్యజ్క_:! ఫు! ఖట్యా॥ 

ల్యజ్క్కా-ః ఖట్య్వయా నీ ౮-మంచము పేళ్లు, A bedstead, ఇగా, 
(నమూః) | 

"గేన్టుకః కన్లుకో గేనర్లుక $-కన్లాకః (పా) కేండుకః॥ ఫు! ౨- 

చెండు వేళ్లు, బంతి, A ball to play with, 
చల్లా. 

దీపః ప్రదీపః దీపః - ప్రదీపః! వు! ౨ - దీపము వేళ్లు, 
A lamp, ఖా. 

పీభమాననం॥కిడా౮ా॥ | _ వీఠళమ్ - అననమ్! న॥ ౨ = పీట శేళ్లు 
A stool, ఇరా 
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న 

నముద్దక సృంపుటక ః| _ సముద్దకః-సంవుటక:॥ ఫు! ౨-కరాటము 
వేకు, సంపుటము, A casket, 7g, 

విష్టూతః పటవానకఃః॥ వీష్టాత ః-పట వాసక $॥పఫ్ర॥ ౨చీరలు వానన 
3౯ా౬ా| కట్టు ద్ర వ్యము పేళ్లు, Perfume-powder, 

aT ౫౭౫. 

దర్భణే ముకురాద దర్భణః-ముకురః (పా) మకురః-అదర్శః॥ 

రా ఫు! 3-అద్దము పేళ్లు A mirror, amar, 

వ్వజనం తాలవృ_న్త వ్యజనమ్-తాలవృ న్వకమ్! న! ౨-వినన 

కం! కజపేళు, A fan, ar. 
య ౧౧ 

ఇతి మనుహ్యువర్లః, మనుష్యులతో జేరిన పదనమూహము 

| ముగి సెను, 

న_న్తతిర్లోత్రజనన స న్హతిః॥ నీ! గో తృమ్-జననమ్-కులమ్॥ న। 

కులా న్యభి జనాన్న్వ అభిజనః-అన్వయః-వంశ :-అన్వవాయః =సం 

యా! రం౦॥ వంకో తానః॥ ఫు! నా - వంశము పేళ్లు, Race or 

ఒఒన్వవాయ స్పన్హానో lineage, కాగగ్. 

వరా (స్పు ఫ్ర్ర్చొ 3 వర్ష $l వు! ౧ - జూతిపేరు, Tribe or 

౯ a . 

హృణాదయః)।' (విప్ర class, qu, శ్రాహ్మణ మర్తియ నైళశ్య 

త_త్త్రియ విట్ళూద్రా శూద్ర వర్ణములుగూడి చాతుర్భర్ల ర మనం 
శ్వా తుర్వర్ల ్ య మికిస్ట బడును, . 

తం)! 
| 
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భాజబీకీ రాజనం| _ రాజవీజీ॥ న్! రాజవంశ్యః! వు! ౨-౯; 
శ్యో వంశమున. బుట్టినవాని పేస్టు, Sprung fron 

a royal family, TINIAN. 

బీజ్యస్తు కులనమ బీజ్య ==-కులనమ్మువః॥ వు! ౨-వపైన నొక 
వః॥ రో౦౧| | వంశమునందు. బుట్టినవాని పేళ్లు, Sprung 

from any family. 

మహాకుల కలీనా మహాకుల :-కలీనః-ఆర్యః-నభ్యః-న్హన$- 
ర్య సభ్య నజ్జన సాఢ|సాధుః॥ ఫ్ర! ౬ - మంచికులమున. బుక్రిన వాని 
వః వేళ్లు Ofhonourable parentage, gat. 

(బహ వాదీ గ క్స్ a బ్రవ్మాచారీ! న్ | గ్పహీ! న్ | వానప్రస్థఃా 
బాన పసో తనో భికు భిశ్సుః|పు! ఈ రను వరునగా బ్రవ్మావారికిని 

(The unmarried religious student, 
aad); ౫ హాస్థునకును (The married 
house-holder, ex) ; తపస్వికిని (The 

hermit, ఇ న న్న్వాసికిని (The 
ascetic, erat) పేళ్లు, 

(శ్చతుష్టయే) | 
రం౦ం9! ఆశ చో 

న్స్) 

గ స ఇషాన్. ల వడ ఆక మఃష్న॥ ౧=ప్రది, చతుష్టయే= బ్రవ్ళూ 

చర్యము మొదలగు నాల్రీంటికిని పేరు, 
(ఒక Religious state, yrern. 
జ్ జన ద్వి జాలిః-అ గృ జన్నా। న్! భాదేవః-బాడ 

వబాడజబాః। వి|బక$-వి వ $= శూరా. చామ 5 వళ్ళ చావా. వ! అ త్రావ్మణునిజేళ్లు, “అపు ట్ర్ ఇ A man of the sacerdotal class, artaror. 
ద్వజః-ద్విజన్నా అనియును కొందటు, 

(=.సౌా) పట్కర్థా  వట్క_రా॥న్, ప్ర! ౧-యాగాదిభి క =యజన (యా గాదిభి క్వ కః) |(Sacrifi గ isti 1 
న్ Ice), యాజన (Assisting to sacri- 
5o31|fice), అధ్యయన (Study), © ధ్యాపన 
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{ 
UU 

గ్ర హ (Accepting alms) ములతో 
ర — నా అభ్య చద యుతః = కూడిన, అసౌ = బ్రాహ్మణుని వేరు 

కాం 

విద్యాన్విపళ్చిన్లో ప విద్వాన్ ॥ న్॥ విపశ్సిత్ ॥ త్ ॥ దోపజ్జ కి 

జ్జన్సన్ సుధిః కోవిదో నన్ త | సుదీః-కోవిదః-బుధః-దీర మనీ పీ 

బుధః! ధీరోనునీషజ్ఞ : న్ | జ్ఞ క ప్రాజ్ఞ కానక్ట్ర్యావాన్ ! త్ ॥ పణ్ణితః 

పోష స ప్ ట్రనా న్పణ్ల కఏః - ధీమాన్ ॥ త్ ॥ సూరిః (పా) సూంరీ॥న్ 

తో కవి! రంల! ధీ కృతీ॥ న్! కృష్టిః - లబ్దవర్ల & - విచతణః॥ ఫు 

నూన్ సూరిః కృతీ ౨౦ - విద్యాంసుని పేళ్లు వేళ్ళు Wise or 162116 

కృష్టిరబ్ధవర్లో' విచతు man, fara, దూరదర్శీ! న్! దీర ర్చ్రదర్శో! న్ 

ణః| దూరదరీ, దీర్గ న 
న్ ఎ “భు వు! ౨ - దూరపు ఆలోచన గలవాని పేళ్లు 

దర్భ Provident, alt. ఈ 9౨9 ను విద్యా 

సుని సేళ్ళనియు కొందణు, 

(Teaching, దాన (benefaction\, స 

క్రోత్రియళ్ళాన్దసౌ శ్ శ్రి యః - ఛాన్దసః॥ ఫు! ౨ - వేదము 

(నమా)! 0౫! జదివిన పసి జేళ్లు, IN priest conversan 

with scripture, 3x ఇల ix. 

ఉపాధ్యా యోఒ ఉపాధ్యాయ :-అధ్యాపక ఫు! ౨-వేదమ. 

భ్యాపకో జదివించువాని పేళ్లు, A teacher, TAT, 

(ఒథ స్యాన్నిసేకా| గురుః! ఫు! ౧-నిపే.కాదిక్చల్ = గర్భా 

దికృ) ద్దురుః। నము ఫుంనవనము మొదలయిన కరముల! 

చేయించు తం డే వేరు, A Spiritual paren 

Ju. 

(మ_న్హ) వ్యాఖ్యా ఆచార్యః! వు! ౧-మ త్ర వ్యాఖ్యాకృల్ 

కృ) దాచార్య కల్పసూ త్రనహితముగా వేదము  జదిపిం' 

దాసి యర్గ మును 'దెలియంటజెప్పువాని పేర 

An instructor in holy writ, ళాల 
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ఆ చేష్టా (త్వధ్య అ చేస్టా! బు వు! ౧-అధ్య శే = =యజ విష 

"శ్రీ వ్రతీ! రీం౬| య యమున నుపచేశముచేయువానిశే వీరు, ఆజ, 

ప్రాచ ఏ యజమా నక వ్రతీ! న్! యష్టా! బు! యజమానః॥ వు! 

3 -యజ్ఞ ముం జేయువాని పేళ్లు ఈర శబ్బము 

లును యజ్ఞ క ర్హచేళ్లని కొందటు, zat, 

(నసోమవతి) దీతీ|  దివీతః! ఫు! ౧-సోమవలతి=స్థోమము గల 

తః | యజ్ఞ మునందు కరమైన, నః = వాని పేరు 

శారా. 

ఇజ్యాశీలోయాయ ఇఇజ్యాళీల-యాయజూక | ఫు! ౨ - పలు 

బ్రూార్రో మాతు యజ్ఞ ముంచేయు స్వభావము గలవాని 

బరు: 

యజ్యాా (తు విధి యజ్యా! న్, పు! ౧-విధినా = యథాశా స్త్ర 

'నేష్టవాన్ | రం౦ం౭||ముగా, ఇష్ట నాన్ = యజ్ఞము చేసిన వాని పేరు, 

(నగీష్పతీష్ట్యా) స్ట _ న్థపతిః॥ ఫు! ౧ - గీప్పతీస్ట్యా = బృవాన్నళ 

పతిః * చీదగల ఇష్టిచేత యజ్ఞము చేసినవాని పేరు 
rufa. 

సోమపీధీతు సోమ సోమఫీధీ॥ న్! (పా) సోమపీతీ! న్! సోవ 

పాః। పాః! వు! ౨ - యజ్ఞముచేసి సోమపానమ 

చేసినవాని పే పేళ్లు, ఇగగిళ. 

సర్వ వేదా (స్పలే నర్వ వేదాః! న్, వు! ౨-సర్వన్వదవీ. ౯8: 

చేస్ట్రో యాగ సన కక |తలసొమ్మింతయు దషిణగాలాలి విశ్వజిత 

దఠీ ణః)! రి మొదలయిన, యాగః=జన్నము, యేన =ఎవ। 

వేత్త ఇష్టః = చేయబడీనదో వానిపేరు, 

అనూచానః (పన అనూచానః॥ వు! ౧-గురోః= ఒక గురుః 

చే సాజ్లే౭_ధీతీ గురో!వ లన, సాశ్షేప, వచనే = షడంగములతొ 
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స్తు యః)! గూడిన వేదమును జెప్పంగా, అధీతీ యః = 

చదివిన వాని పేరు, 

(లస్టైనుజ్ఞ) స్పమా నమానృ త్తః॥ ఫు! ౧-లన్థానుజ్ఞ ః = వేదా 
నృర్తః ధ్వయ నము చేసిన వెనుక గువవుచేత గహ 

సా మముకొజకు ననుమతి. బొందినవాని 

పేరు, 

సుత్వా (త్వభిమవే సుత్వా!॥న,పు! ౧-అభిష వేళ్ళ తే =జన్నము 
కలే)! రంగ! నందలి సోమలతను కొట్టి వీడీ చిన వాని పేరు, 

జ. 
ఛార్రా న్లేవాసినౌశి భాత్రః-అన్తేవానీ! నొ॥ శివ్యః! ఫు! 3- 

"పె శిష్యుని పేళ్లు, A pupil, fqardt, 

శై మః ప్రాథను స యః- ప్రాథమకల్చికః। ఫు! ౨ - అపుడు 
కల్పికాః। చదువ నారంభించిన శిష్యుని పేళ్లు, A novice 

in Vedas. 

(ఏక బ్రహ్మన్రకా నబ్రహా వారీ! న్, ఫు! ౧-ఒకగుదవువొద్ద 

బారా మిథ) స్ప్రహ నొకవేదము చదువ నొకవతమునే యాచ 

వాదిణః॥! ౪ళం౧౦॥ రించువారికి తమలో? దమకు చెరు, Fellow- 

students, axial. 

సతీ ర్యా! స్ట్వేకగురు. సతీర్ధ్యః-వకగురుః! పు! ౨ - ఒకగురున్ర 
న; నొద్ద వేదముగాని మజియొకవిద్యగాని చదువు 

వారిపేళ్లు, Spiritual, brethren, 

(చిత వానగ్ని)మన్ని అన్ని చిత్ | ఫు!! ౧-అగ్నించిత వాన్ = అగ్న 

చిత్ | చయనము చేసినవానిపేర, అహి తాన్ని, 

One who has consecrated the sacri- 

ficial fire, ufiafaa. 

(పారంపఠ్యోప చే, ఐతివ్యామ్॥ న॥ ఇతిహా॥ అవ్య॥ ౨-పారం 

శస్యా) దైశివ్యా మితి పర్యోప దేశె = పారంపర్య ముచేత వచ్చిన 
| 
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హో (౬వ్యయం) | యుప దేశము పేళ్లు Traditional instruc- 

ఉపజా (జానమా ఉపజ్ఞా! నీ ౧-ఆద్యంజ్ఞానమ్ = = ఉప దేశము 
gp Gy Gy ె 

ద్యంస్యాత్ ) "లేక తనంతట జే మొదట బుట్టిన జ్ఞానము పేరు, 

Untaught knowledge, sqat. 

(జ్ఞ త్వాఒఒరమ్భృ, ఉప్రక్రమః॥ వు! ౧-జ్ఞాత్వా=ష్థది యీలా 

ఉపక్రమః | గునసిది౮రదునని యుపాయము డెలిసి, ఆరమ ర్ 

ఆరంభించుటకో పేరు, Deliberate com- 

mencement, Tm. 

స్పవోఒధ్వ యజ్ఞ :-నవః-అధ్వర యాగః-సప్తతే న నుం 

వశ యాగ Spe ప్తత ను మఘుః (పా) మఖకాకృతుః॥ ఫు! ౭-యజ్ఞము 
రః క్రతుః॥రం౨॥ పేళ్లు, A sacrifice, ఇకా, 

(పాళో హోమశా పాఠః=వేదపాఠము, Study of scrip- 

ture, ius, హోమః = వై శ్ళదేవాది తిధీనాం నపర్యా తర్చ | 
హోమము, Presenting of oblations to ణం బలిః! ఏతే) పళ్ళు _ 

మహాయజ్ఞా బృహ్మయ the gods, కా, అతిథినాంనపర్యా = అతిధి 

బాది నాముకాః॥రం౧౩॥| పూజు Hospitable reception of guests, 

త్త fafa ఇళ. తర్పణమ్ = విళృతర్చణము, 
Libation of water to the manes of 

ancestors, fra ఇగ, బలి; = భూత బలి, 

Casting of food on the ground for 

gods or mundane beings, afew, వలే= 

అను నివి, పజ్బ్బమహాయక్ఞాః = పంచమహో 

యజము లనంబడును, (FIVE daily sacri- 

గండు, ఇ ఇష). ఇవే వరునగా, బ్ర 

యజ్ఞాదినామ కః = బ్రహ యజాము "దేవ 

యజ్ఞము నునుష్యయస్థ ము పిత్ళయజ్ఞా వ 

భూతేయరా మని పేళ్లు గలవి, 
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సమజ్యా పరిమద్దో సమజ్యా-పరిషత్ | ద్॥ గోవ్యి-నభా-నమి 

స్ట నభా నమితి నంన తి-నంనత్ ॥ద్ | ఆన్థానీ!సీ ఆస్థానమ్!న! సదః॥ 
న. అస్థాన్ (క్షీబ) మా|న్ s స డై = సామాన్యముగా నభ పేళ్లు, 

స్థానం (సై నవుంనక ఆస్థాసీశబ్బము మొదలు క ను దొరలున్న 
యో) నృదః॥ రంల నభ శే పేళ్ళి కొొందజణుందురు, AN AassEmbly 

or meeting, qftaa. 

స్రాగ్యంశః (ప్ర వ్రైాగ్వంశః॥ వు! ౧ - హవి క్లేహాల్ =హవి 
రు కైహోఃత్ ) Er వ ర్ = స్పులను బెట్టయున్న గృహముకం శా, ప్రాక్ = 

పూర్వ భాగమునందు యజమానుండు మొద 

లయిన వారుండుటకొజకు నిర్జింపంబడిన గృహ 

ముపేరు, A room in front of the 

offerings, TJ-Heq aT Iisa. 

సదన్యః-విధిదర్శీ! న్, ఫు! ౨ - యజ్ఞము 

నందు హాచ్చుతక్కు_వలు రాకుండ కని పెట్ట 

యున్న బుత్విక్కుల శేు, By-standers 

whose business it is to notice and 

correct mistakes, az. 
| 

సభానదన్పభాస్తారా నభానత్ ॥ ద్! నభాసారః- -నభ్యః-సామా 

స్పభ్యా స్పామాజి కా జికః॥! వు! ర - నభయం దుండువాని పేళ్లు, 

(శ్చశే)॥ ౧౫ A member of the assembly, aaraz. 

సదన్యా విథదర్శి నః 

అధ్య ర్యూద్లాత్ళ అధ్యద్యః- 'ఉధ్ధా తా। జబు! హో తా॥ బు, 

పోతారో “(యజ వు ఈకిను, రాల =వరుసగా, యజాస్సా 
స్పామన్ష దః క నూ స దః = యజుక్యేదమును సాను వేదమును 

త్) | బు 7్షదమును చెటింగిన బుత్విక్కుల పేళ్లు, 

Reciters of the prayers, xftqq. 

ఆన్నీ (3 ద్యాధనై బుతిరక్ |! జ్ జ్! యాజక ః॥ వు! ౨-ధనై [= 

శ్వాళ్యా) బుల్విబో యజ్ఞ ర్రధనము చేత, వార్యాః = వరింపందగిన, 

యాజకాశ్చ తే! ౧౬|| అన్నీ ధ్యాద్యాః = అగ్నీధ్ధుడు మొదలయిన 
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పదునార్యురకును పేళ్లు, Officiating Priest, 

fea. 

వేదిః పరిహ్మృ'తా _ వేదిః (పా) వేదీ॥ సీ! ౧- పరిషుతా= 

భూమిః యజ్ఞ ముక అకు పరిష్క_రింపంబడీన, భూమిః = 

భూమి పేళ్లు, The altar, 

(సమే) స్థజ్ఞిల చత్వ శే సజ్ఞిలమ-చత్వరమ్। న! ౨ - అగ్నిహోత్ర 

'మునేంచుకొఆకు నంస్కారము వేయంబడిన 

'స్తానము పేళ్లు, Sacrificial ground, 34, 
థి 

చహాలో యూప చపాలః-యూపకటక:ః॥ వు! ౨-యూపస్టం 

కటక; భమునందలి కొయ్యతో జేసినక డియము'పీళ్లు, 
A wooden ring on the sacrificial post, 

ఇఇ ఇగ. 
కుమ్బా(సుగహనా |  కుమ్నా॥ నీ! ౧-యజ శాల చుట్టును బెట్టిన 

వృతిః)| ర౧౭| మిక్కిలి గవానమయిన. వెలుగుపేరు, 80 
enclosure round the place of sacri- 

fice, FAI. 

యూపాగం తర్శ యూపాగృం-తర్గ॥ న్, న॥ ౧-యూపము 

కొనపేరు, 1009 of the post, qu, 

(నిర్భన్థ ర్ట దారుణి) త్య అరణి?! ప్ప! ౧-నిర్భన్థ కదారుణి = అగ్నిని 

రణి (ర్ష షయోః)! బుట్టించుటకై మథింప(దగిన మ్రూని పేరు, 

Wood for producing fire by friction, 

afar. 

దవీణాగ్ని కార్డు దవీణాగ్ని =గార్హ పత్య ః-ఆహవనీయః ఫు! 

పత్యాఒహవనీ యా కృపను ప, ల్యేకముగా. దమతమ పేళ్లు చేతం 
(త) యోఒగ్నయః) | బ సిదములమున మూండగ్ను ల పేళ్లు, గ 

ర౧౮| 

(అగ్నిశ్రయమిదం) త్రెశా॥ సీ! ౧ - ఒకమాటచేత మూండ 
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అష 
శతా గస్నృలపేఠ, The three sacred fires 

collectively, «fiz qa, 

ప్రణితః॥ ఫు! ౧ - మంత్రముచేత నంస్క. 

రింపబడిన అగ్ని పేరు, fire consecrated 

by prayers, కళగా «fin. 

ప్రణత (నృంన్మ్భ 
తో=.నలలి | 

సమూహ్యాః పరి నమూహ్యః - పరిచాయ(క-ఉపచాయ(ః8॥ 

ఇవా య్య్యూ*పచాయ్యా ఫు! 9 - యజ్ఞాగ్ని వేళ్లు, Sacrificial fire, 

(న గ్ స్వ, యోగిణ sl aqxqrfiq. 

కంనా! 

యో గార్హపత్యా ఆనాయ్య ః॥ పు! ౧ - గార్హపత్యాత్ = 

దానియ దతుణాగ్నిః గార్హ్యపత్వ్యాన్నినుండి, ఆసియ = తెచ్చి, యః= 

జ లక్ష్ 9 గ _ టో వ ప్రణేయతే। తస్ని) న్నా ఎ, దవీ.ణాగ్నిః = దమేణాగ్ని, ప్రణీయ తే జ 

నాయో2_ ప్రణముంపయుడునో, తస్మిక = దానికరు, 

థాగ్నాయీానస్వాహా అగ్నాయీా-స్వ్యాహా- హుతభుక్సి/ యా! న్సీ॥ 

చ హుతభుక్పియా॥ | ౩-అ్నాహోత్రుని పెంస్ల'ము పేళ్లు, ఆగాలి, 
ర-౨౦| 

(మున) సామిభేసీ సామిభేసీ-ధాయ్యా! సీ ౨-అగ్నినమిస్థనీ = 

ఛాయ్యా (చయాస్యా అగ్నిసి మొదట. బ్రజ్వలింపంజెయు, బుక్ = 

దన్ని నమిన్గసీ) | వేసుకో, Prayer uttered to excite 
a యు ళా శా 

fire, raat. 
| ' 

(గాయ ప్రో ప్రముఖం) | నః! న్, న! ౧-గాయ తీ మొదలయిన 
Ca wr 

భన | యిరునదియాటు ఛందస్సుల వీరు Metre, 
(a) | | 

సాల 

(పాన్యపాశే!చరుః' చరుః॥ వు! ౧-హవ్యపాశే= అగ్నియందు 
(ప్రమాన్ )॥ ఈ౨౧| వేల్వందగిన పక్యాన్నము పేరు, A prepared 

|oblation, <x. 

అమితా (సాశ్ళణో ఆమిషై!॥ నీ! ౧ - శృతో ప్లే = కాంచయిడీ 

[స 
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ప్టేయా శీ.రే స్యా ద్ద వేండియైన, శీకే = పాలయందు, దధియో 
ధేయోగత౪)। గతా పెరుంగుకూర్చుట వలన నైన వికారము 

చేదు, A mixture of boiled and coagu- 

lated milk, «fier. 

ధవిత్రం (వ్యజనం ధవిత్రమ్ (వా) ధువి త్రమ్| న॥ ౧-యజ్ఞ 

తద్య ద్రచితం మృగ మునం దన్ని ప్రజ్వలన మయకొజకు, మృగ 

చరాణా॥ ర ౨ 9|| చర్మణా = ఇట్రితోలుచేత, రచితమ్ి = చేయం 

బడిన, న్యజనమ్ = విసనక జ్ఞ వే వేరు, A fan 

made of antelope’s hide, qr sre ఇ 
qa. 

పృషడాజ్యం (నద పృహడాజ్యమ్। న॥ ౧-నదధ్యా జ్యే = పెరు. 

ధ్యా జ్యే) సతో గూడిన నేతిపేరు Oblation of 

butter and curds. 

పరమాన్నంతు పా పరమాన్నమ్॥ న॥ పాయనమ్! న॥ (పా) 

యనమ్ | ఫు! ౨ - పాలుపోసి వండిన యన్నము పేళ్లు, 
maa. 

హవ్యక వ్యే (దైవ హవ్యమ్-కవ్యమ్! న! ౨-వరునగా దేవత 

వెశ్రే, అన్నే) లకును _ పితృ చేవతలకును యోగ్యమయిన 
| అన్నముపేళ్లు, Food of the gods and 

manes, ఇం. 

. సుచాది . _ _ 
పాత్రం (స్రువా పాత్రమ్!। న॥ ౧ స్రువాదికమ్ స్రువము 

కమ్)! ర౨5|! చమనము మొదలైన యజ్ఞ పాత్రలకన్నిటికిని 

చీర, A vessel, TI. 

ట్ ఆప జ చ వ్ అన వ్ జ ం 
| ధ్రువో పభృజ్ఞ హూ ధ్రువా జపభ్ళతఆ జుహూ।|॥! న! స్రువః॥పు॥ 

(ర్నాతు) గ్ర (ఛే ర-స్రుచః భదాః = స్రుక్కు_భదముల పేళ్లు, 

దాః స్రుచః స్ర్రైయః) 

ఉపాకృతః (పశు, ఉపాకృతః! ౧ - రల =యజ్ఞమునందు, 

రసా యో ఒభి వమ యః=నఏపనును, అభివు న = అభిమం శ్రించి, 



కాండము ద్రవ్మావర్ద్లము లైల 

న్యు కృకౌవాతణ! |వాతః = చంపయడినదో, అపౌపళుః= ఈ పశువు 
ర౨రఈ॥ పేద, A victim of sacrifice, a-7్ష, 

పరమృ్పశరాకం శన, _ పరవ్చురాకమ్ - శననమ్ (పా) శమనమ్- 
నం పోతుణం (చ వ వ్రోవతణమ్! న॥ 3 - వధార్థ కమ్ = యజ్ఞ మునం 
ధార్థకమ్) బఫే పశువధముశే పేగు, 1000142600, aq-ug 

~ HT qu. 

(వాచ్యలిజ్ఞాః వ్ర వ్రమాతః . - ఉపనమృన్నః-వ్రి వోతీత:ః॥ బ్ర! 
జవను ర్ వో ౩-వహాలే= =యజ మున హంసింపరుడిన పశువ్ర 
శీతా (వాత! ర మొదలై నదాని * పేళ్లు, Slain or immo- 

lated, qfua qa vz. 
సాన్నాయ్యంహవి నాన్నాయ్యమ్-హవిః॥ స్, న॥ ౨ = అగ్ని 

యందు 'వెల్వందగిన హవిస్సు పేళ్లు, నాన్నా 
య్యశ బ్రము దధిపయోరూపమెన హావిను 
వేళ్లని కొండకు, The thing to be offe- 
red, zfaa. 

(రగ్నాతు హుతం వషట్కృతమ్॥ ట్రీ! అగ్నా =అగ్నియందు,. 
తివు) వపట్కృతమ్। హుతమ్ = వెల్యబడిన హవిస్సు పేళ్లు, Sacri- 

ficed in fire. 

దీవానో౭_వభృథో। దీమోన్వః - అవభ్యృ్ళథః! వు! ౨ - య్యో = 
(యస్) యజాంతమునందలి స్యూనాతిరికృ క దోవపి 

హాంముకొజకు జేయు నివి. స్ట్ పేళ్లు, Supple- 

mental sacrifice performed to atone 
for any defect in the principal one, 
mafia aa. 

తత్త రార ంతు 9 ర జ (తత్క_ర్మాక్షంతు) యజ్ఞ యమ్! శ్రి! ౧ - తత్క_ర్మార్డన్ = =ఆ 
యజ్ఞ యమ్! ర౨౬ || యజ కరృమునకుం దగిన వ నువు పేరు, 

సౌ అర ల . ళు (తమ) Suitable to a sacrifice, dare. 
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సక 

(థ క్రతుక) kr ఇష్టమ్! న! ౧౫ కృతుకర్ణ = క్రృతువునందలి 

ష్టం పోీవుదానాది (క్రియ చేరు, Sacrificial 

presents, ఇషా కాగా. 

పూర్ణం (ఖా తొాది పూ ర్భ్వమ్| న॥ ౧ - ఖాతాదికర్స్కయల్ = 

కర్ణయతీ )! గుంటలు గుళ్లు తోటలు మొదలయినవాని 

నిర్భించుటసేరు, An act of pious 106 

rality. ° 

అమృతం విఘసో' అమృతమ్॥ న! విఘనః॥ పు! ఈ ౨న 

యజ శేషభోజన శేష | వరునగా, యజ శేషభోజనఢే యో? = జన్న 

యాః ర౨౭||మును జేయంగా మిగిలిన యాజ్యాదులకన 
చేవ బాహ్నూణులు భుజింప(గా మిగిలిన యన్నా 

దులకును బేళ్లు, Remains of a sacrific 

or oblation, 47-317. 

త్యాగోవిహాపితం। త్యాగః! వు! విహావీతమ్ (పా) విహాం 

దాన ముత్శరన నిసర్ల త్రమ్-దానమ్-ఉత+రనమ్-వినర్లనమ్ - వి ౩; 
గజ జు క ౧ష జ 

నే; విశ్రాణనం వికర | నమొ - వితరణమ్ - స్పర్శనమ్ - ప్రతిపాదనమ్ 
ఇంన్సర్భనం ప్రతిపాద సాదేశ నమ్-నిర్య్వపనమ-అపవర్ణ నమ॥న॥ (ప 

నమ్! ర౨౮| స్రాదేశ | అపనర్జనమ్ - అంహాతిః॥ సీ! ౧౩ - ఈవి వేళ్ల 

నం నిర్వపన మపవర్హన Gift or donation, aT. 

మంహాతిః। 

తారం తద 

(మ్బ షుసా ) హర్షానం లు టి 

దార్ల (దై. హికమ్| 
ఢ రో ఆడా యందు. చేయంబడు దానముపేరు, నెలమా 

కములకును బేరు, Obsequies of a 666 

sed person, std గేస్, 

బార్భ దై హీకమ్ (పా) ఇెర్జ్వ దేహికక్ 

త్రి! ౧ - మృ కార్థమ్ = మృతులయినవా! 

గజించి, తదహాన్దానమ్ = ఏ మృత దినము 

పితృదానం నివా | వితృదానమ్॥ న! నివాపః॥ ఫు! ౨-వీతథ 

స(స్సా్యత్ ) నుద్దేశించి చేయం౭బడు జలాంజల్యాది దాన; 
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పేద Gifts in honour of the deceased, 

fua-zrd. 

శ్రాద్ధం (తత్కర్మ స్రాద్ధమ్! న! ౧ - శాన్ర్రతః= కాస్తో) క్ర 
ఫాన్ర్రతః,)। మయిన చేశ కాలాదిపా తాదినియమముచేత, 

తత్కర్మ = ఆ పితృ చేవతలను/ార్చి చేయం. 

బడు బాహా ణభోజనము మొదలయినడాని 
ఇ పేడ, తద్దినము, An obsequial oblation, 

SITE. 

అస్యాహార్యం మా అన్వాహార్యమ్-మాసికమ్! న॥ ౨- నెల 

నెలకుల జేయంబడు విండ వితృయజ్ఞ ము పేరు, 

అమావాన్య స్రాద్ధము: Monthly obse- 

quies, arf yz. 

(౬౦శొఒష్టవమో. కతపః (పా) కుతుపః। ప్న! ౧-అహ్నః= 
ఒహ్నః) కుతపో (౬ పగటియొక్క, అషస్టమో౭ఒ౦శః = ఎనిమిదవ 
(స్రైయామ్,! ర390॥ | పాలు, అనగా పగలు ౧౫ పాళ్లలో ౭ పాళ్లు 

పోంగా ౮ వ పాలనుట్క Towards midday 

(the eighth muhurta of the day). 

లి ab 

పర్యేషణాపరీన్టి శ్చా పళ్యేవణా - పరీష్టిః! సీ! 9 - ఢ్రౌద్ధాదుల 

న్వేషణాచ వేషణా! యందు ద్విజభ_క్తిశుళూవ, Homage, 

qdqar, అన్వేవణా-౫ వేవణా॥ నీ! 6-ధర ము 

నరయుట, Investigation, wear, ఈర 

సామా న్య ముగా వెదకుట చేళ్ళనియును, 

Search, ఇగ. 

నని నృ షధ్యవణా సనిః-అభ్యేప ణా! సీ! ౨- పూజ్యుల నొక 

ప్రయోజనమునందు నత్కార వూర్వకముగా 
నియోగించుట సేళు, Request or solici- 

tation, seq. 



280 అనురకోళ మూ (ద్వితీయ 

nm యాచ్లా౭.భిక సి యాచ్లా-అభిశ స్పి ని=ా చనా-అర్లనా! వీ! 

శక్యాచనాఒర్థనా! ర - అడుగుట చీళ్టు Asking or begging, 

ర౩౧| (పట్టు త్రి) | 

ముందు చెప్పగల అర్థ రశ బ్దము మొదలు 

ఆగంతుక బమువబకు నాజబుశ బములును॥ తి॥ 
ది అ క్ 

హర క్ట (మరా) అర రమ్! త్రి తి] ౧- అర్థ ర్థే౭పూజకొట 
ఘ ఘు థ 

'వైన పలాదులు.  అక్జ్యోదకము, VN respect- 

ful oblation of water, ww. 

పాద్యం (పాదాయ। పాద్యమ్! త్రి! ౧-పాదాయ = పాదముకొటు. 

వారిణి) | కై న, వారిణి= ఉదకము పేరు, పాదోదకము, 

Water for ablution of the feet, ఇళ, 

(క రృమా)దాతిథ్యా ఆతిథ్యమ్-ఆకిథెయమ్॥ త్రి! ౨-కృమాతీ = 

థమ (అతిథ్య స్టేజ వరు స గా, అతిథ్య స్టే = అతిధులకొజకై న 
త్రసాధుని)। 554! యన్నాదులకును, అ శ్రసాధుని = అతిథుల 

యందు మంచిదైన భ శ్ర్యాదులకును పేళ్లు, 

Hospitality, afi, 

స్యాడావేశిక ఆగ ఆ వేశికః-ఆగ నృః॥ శ్రి! అతిథిః॥ ఫు! గృహా 

న్తురతిథి (క్నాగృహో ౫త్ర-ర-ఇంటికివ చ్చిన యళిథి పేళ్లు, A guest, 

గలే): బాగ్. 
పూజా నమస్యా౭2.. పూజా - నమస్యా - అపచితిః - సపర్యా- 

పచితిస్సపర్యాఒ ర్నా బశ్చా-అర్హ్హణా! నీ! ౬ - పూజించుట పేళ్లు, 
ఒర్హ్భణా (స్సమాః)॥ Worship, reverence, కనా 

శళ93॥ 

వరివస్యా తుళు వరినస్యా-శు క్రూ గ్రుపా-పరిచర్యా[ వీ! ఉపా 

శూపహో పరిచర్యా సనమ్! న॥ (పా) ఉపాసనా-ఉపా సిః॥ నీ! రా 

ఫ్యుపాననమ్ | ను యామ పేళ్లు, Service, propitiation, 

నష, 
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క్ష -అటా- వ! పరంటనమ్॥ న॥ ద్రజ్యా౭._టా౭ట్యా వ్రజ్యా-అటా-అట్యా! నీ॥ పర్యటనమ్ న 
మర్వటనం ర-భికాద్యర్థమె పలుమాబు దిరుగుట పేళ్లు, 

Wandering for alms, zd, 

ల ర్స్ 9 
| అనా రి = చ ర్యా(ల్వీ ర్యాపథ చర్యా! ల| ౧ ఈ ర్యాపథ స్థితీ ధ్యాన 

సతి 3)॥ ర8ర॥! మానాది వతములయందు సిర మెయుండుట, 
ల్లా VY, ఫి ఆ 

Perseverence in austerities, ఇళ 

ఉపస్పర్శ స్త్వాచ _ ఉపస్పర్శః॥ ఫు! ఆచమనమ్॥న॥ ౨-శు దా 
తనఏ న చమనము చేళ్లు, Rinsing the mouth, 

TTA. 

(మథ) మాన మ మానమ్-అభావణమ్॥ న॥| ౨-మాటాడ 
ఇనావణమ్।! కుండుట పేళ్లు, Silence, taciturnity, ata. 

అనుపూర్వీ (స్రీ ఆనుపూర్వీ॥ న్న! ఆవృత్ -పరిపాటిః (పా) 
ఆతెమాంవా) 2_వృత్సరి పరిపాటీ॥ వీ॥ అను క్రమః —- పర్యాయః॥ ఫు! 

పాటీ అనుక్రమః। % - స్వాధ్యాయ క్రమము పేళ్లు. Order, 

పర్యాయ method, qtura. 

వాాతిపాత (స్తు అతి పాత ః:-పర్యయః-ఉ పాత్య్టయః॥ ఫు! 3- 

స్వా) తృర్యయ ఆ కృమముదప్పుట పేళ్లు, Violation of the 

పాత్యయః। order, ఇగ. 

నియ మో వ్రత నియమ ః- వృతమ్॥ ష్న॥ ౨-శాస్త్రో కృనియ 

(మస్రీ తచ్చోపవా మముచేళ్లు, & ౪0%, ఇగ, పుణ్యకమ్! న। 
సాది) వుణ్యకమ్॥ ౧ - ఉపవాసాదివాపమైన ఆ వ్రతము పేరు, 

'ర9౬॥! & penance, ఇగ. 

ఉపవ స్లమ్ (పా) పెపవ న్వమ్! న! ఉప 

వాసః (పా) ఉపోపణమ్! ఫు! ౨-ఉవవానము 
ఉపవ నం తూప 

ఇచాసో 

చస, A fast, TUM, 
ఇది 

రా బీ lef ఇ ఆజా తిక రజ 1 అధ || జ్యో శర రారాం వ నాకా | త్ || రా 
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తా) | ప్రకృతివురుషులు వేజని మెబుంగుట పేళ్లు, 

Discriminating between matter and 

spirit. True knowledge, fai, 

(స్యా) దృ )వ్మావ బ్రవ్మువర్చన నమ్! న॥ వృత్వాభ్యయనర్ధిః॥ సీ! 
ర్చనం వృత్తధ్యయ ౨ - మంచినడత వేదపాఠములయు సమృద్ధి 
నర్ > వేళ్ళు, Holiness, aw ఇతర. 

(రథాళ్ఞలిః॥రకి ౭| ద్రహ్మోళ్టలిః॥ ఫు! ౧-వేదపాఠనమయము 
పారే) బ్రహ్మాజులిః |నందు వ్రణవోచ్చారణపూర్వకమైన యంజలి 

చేరి, 

(పాశే వి ప్రుషో) బ్రవ్మాబిన్షవః! ఫు! ౧ - పాశే = వేదపాఠ 
బ్రహ్మబిన్దవః। నమయమునందలి, విప్రుహషః = నోటవెడలు 

తుంపరల పేళ్లు, Sanctified saliva, afar, 

(ధ్యానయోగాస బ్రహ ననమ్॥ న॥ ౧-ధ్యాన యోగాన నే = 

చే) బ్రహ్మాసనం ఛ్యానము వేయుటకొఅకు ఊయూగమునందలి 

స్వ _స్తికము పద్భుకము మొదలై న యాసనము 
చేరు A holy posture, dima, 

కోలో విధి కమా! కల్పః-విధిః- క్ర, క,వమః! ఫు! 3 - ఇది యిట 

౪2౮|| చేయవలెన నెడీ పేహోక్టమయినవిధానముశే పేళ్ళు, 

A sacred precept or rite prescribec 
by religion, at. 

ముఖ్య(స్సా త్స) ముఖ్యః॥ ఫు! ౧-ప్రథమః = మొదట చేయు, 

థవుః కల్చో,) కల్పః= వెదవిధానముపేరు, A chief injunc 

tion, mat. 

ఒనుకల్ప '( స్తుతతో అనుకల్పః॥ వు! ౧ - తతః=దానికంకు, 

2.ధమః) | . , అధమః = వెనుక. జెప్పంబడు "వేదవిధానమ: 

చేర, A secondary or succedaneou 

injunction, ఇళ్ల ల 
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(నంస్కారపూర్వ్వం | ఉపాకరణమ్! న॥ ౧-సంస్కా_ర పూర్వమ్ = 
గ్రహణంస్యా) దుపా ఉపనయననంస్కా.రము మొదలుగా, శ్రుతేః 
కరణం (క్రు తెల! గ్రవాణమ్ = వేదమును చదువ దొరకొనుట 

53౯! చేరు. Holy study of the vedas after 

initiation, TTT. 

(నమేతు) పాద పొదగ్యహణమ్ - అభివాదనమ్॥ న॥ ౨ - 
గ్రహణ  ఎమభివాదన గోత్రనామములు చెప్పి (మ్రుక్కు_ట పేళ్లు, 

(మిత్యుభే)! A bow or prostration to a person 
addressed by name, sfuarza. 

భిక్షుఃపరివ్రా ట్క. భియః-పరివ్రాట్॥ జ్! కర్షన్టీ! న్! పారా 

రృస్టీ పొరాశర్యవి మ శరీ! న్॥ మన్కరీ! న్, ఫు! గో-నన్యాసి పేళ్లు, 
స్కరీ! రర౦॥  &ీ mendicant. 

తపన్వీ తాపసః పా, తపన్వీ॥ న్! తాపనః-పారికాళ్టీ॥ న్, ఫు! 

రికాజ్ఞ 3 - తపస్స్పుగలవాని చేళ్గు, An ascetic, 

aaa. 

వాచంయమోము వాచంయమ:ః-మునిః॥ ఫు! ౨-మౌన వృతి 

నిః | వేళ్ళు, A holy sage practising rigid 

taciturnity, aff. ఈ ౧౦ సన్యాసి పేళ్లని 

కొందు, 

(తపః శేశన హో) డా_న్లః॥ వు! ౧ - తపఃశ్లేశ సవాః= తపస్పు 

దానొ వలన గలుగు శ్రమనోర్బువాని పేరు, 

Patient of austerity, ఇళ! 

వర్షీ! న్! బ్రహ్మచారీ! న్, పు! ౨ బ్రహ్మా 

చారిపేళ్లు, A religious student practi- 

sing austerity; an unmarried man, 
aad. 

బుషయన్పత్యవ బుషీ.ః (పా) రివీః - నత్యవచాః! న్స్ ఫు! 
ర వయ ఇన A nied రావ్ 
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స్నాతక సాషవ్రుతో| స్నాతక ఆ న్లుతః॥ఫు॥ ౨- వ్రతీ= వేదమును 

(వ్రత) చదివినమాంద నాశ్రమాంతరము నొందక 

వ్రతముగలవాండై తీరస్నానళీలుల్రై యున్న 

Sule గం 

(యే నిక్టి కేస్ష)ియ| యతీ! న్! యతిః ఫు! ౨-నిర్ది తేన్టి)య 

గ్రామా) ుకినోయ గ్రమాః= =జయమింపంబడిన యి౨ద్రియ సమూ 

తయ (శృ శే)! రర౨॥ హూముగలవాని పేళ్లు, A Man ith sub- 

dued senses, ఇ. 

(యఃన్గణ్ణి లే వ్రతవ స్టత్ణల శాయి! న్ ॥ స్థాణ్ణలః॥ ఫు! ౨- వ్రత 

శాచే శ్రే స్థణ్ణిల శా|వశాత్ = వ, తాథినత్వమువలన, సజ్జ లే = 

య్య (సౌ)! స్థాణ్ణిల నేలను, యః=ఎవండు, శేతె=కయనించునో 

(శ్చా వాని పేళ్లు One who sleeps on the bare 

ground by way of mortification, adt. 

థ) విరజ సమన విరజ నమాః॥!న్ ॥ డ్యయాతిగ | ఫు ౨-రజ 

(స్సు క్ట్ర)ర్ల ప్రయాతిగాః॥ న్హమెోాగుణములను విడిచియున్న సాతి నకుల 

రర3॥ వేళ్లు, Men perfectly virtuous, ఇగ 

పవిత)ః పంయత। పవిత త్ర?-ప్రయతః-పూతః! ఫు! 3 - పవిత్రం 

పూతః డయిన వాని పేళ్లు, Holy, pious, or sacred 

person, re 

పాషణ్ణా స్పర్యలి పావణ్ణః (పా) పాఖజ్ఞః-నర్వలిబ్లీ! న్, వు! 

జీన: 9 - వేదబాహ్యు లై న బౌద్ధ కాపాలికతుపణ 
౧ 

కాదుల పేళ్లు, Heretices, uaz. 

[ కౌపీనం ఖండితం వాన (న్ర్రీముకత్యూ 
ఆర ఆ జ “<5 ప్రటీతథా। స వ్రజ్యా తు పరి వృజ్యా తపన్వ 

తు తపస్థితః॥ ] అధిక పాఠము, 

sg య - 3 oo 0 — (పాలా దజ్జ) ఆ ఆపాఢః॥ ఫు! ౧-పాలాశ ః-దణ్ణః= వృతము వ Wy 



కాండము] (బహ్మవర్లము 9రిర Le 
పాఢో (వ్ర శే) నందు. బుట్టు మోదుగుకోల పేరు A 501- 

dents staff, am. 

రామా (స్తువైణ శామ్మః॥ ఫు! ౧- నై ఇవః= వెదురుకోల 
వః)॥ రరర! | శ్రర, 

(అ స్త్రీ) కమణ్ణలుః క మణ్ణాలుః॥ ష్న॥ కుల్జ॥సీ॥ ౨-కమెండలున్ర 
కు పేళ్లు, A wooden water pot of an asce- 

tic, ఇ కాగ్గాక్రల్ఞ. 

(వ్రతినామాననం), బృపీ (పా) బృషీ॥సీ॥ ౧-వ తినామ్ = వత 
బ్బసీ | స్ట్థులయొక్క_, ఆసనమ్ = దర్భాదుల చేత జేయ 

బడిన యాననము పేళ్లు, ₹౫౫7, 

అజినం చర్శకృ _త్తిః అజిన మ్- -చర్మ!న్ |కృ్తి తం॥నీ॥! 2 కి-చర్భము 

(వ్) పేళ్లు, Deer skin, grat. (¢ 
ఖతం భికాకద| భైశమ్- భిమోకదమ్బకమ్! న॥ ౨-బిచ్చ 

మృకమ్॥ 'రర౫ి! మెత్తిన పడార్గములయొక్క_ గుంవువేళ్లు, 

Aggregate of alms, fur. 

స్యాధ్యాయ (స్పా $) స్వాధ్యాయః-జపః (పా) జాపః॥ ఫు! ౨- 

జప తమ వేదమును జదువుటపేళ్లు, ఆవృ త్తిచేత 

వేదమును జదువుట యని కొంద అందురు, 

Reading 'inaudibly, or muttering 
prayers, dread. 

స్పుత్యా ౭భిషవ| నుత్యా। వీ! అభిషవః॥! ఫు! సవనమ్॥ న॥ 

స్పవనం (చసా)। 3-స్నానమునకును సోమలతను దంచుటకును 
చేళ్లు, 

(నం ఐప్రనసా మప అఘమార్ష ణమ్!! త్రి! ౧ -నరైై ర్రనసామ = 

ధంసి జప్యం త్రిప్వు) నము స్తపాషములను, అపధ్యంసి = పోగొట్టు, 

ఘుమర్థ ణమ! రర౬! జప్యమ్ = మంత్రముసపేదు, An expiatory 

prayer, షష 



దర్శశ్చ పౌర మా దర్శః-పౌర్ట మాస; (పా) పూర్ణ మాసః॥పు॥ 

నశ్చ (యాగా పతా ఈ ౨ను పమోన్తయోః = అమావాప్యా పొర్ష 

నయోః పృథక్)! _ |మాసులయందు జేయయుడు, పృథక్ యాగా = 

వే ర్వేజు యాగముల పేళ్లు, Half-monthly 

sacrifice, afar ఇకా. 

(శరీర సాధనా పేక్ష.ం యమః॥ ఫు! ౧-శరీరసాధ వాపేశమ్ = శరీ 

నిత్యం యత్క_ర్భ త)|రమునుమా త్రము సాధనముగా "నపేవ్సీంచు 

ద్యమః॥ రర౭॥|నదై, నిత్యం యత్క-_ర్భ = నిత్యముగా "వేయ. 

దగిన న త్యాహింసాదిక ర్భములపేరు, A per- 

petual duty, ఇషా. 

నియమ (స్తునుయ| నియమః॥ ఫు! ౧ - ఆగ నుసాధనమ్ =శరీ 
త్క-_ర్భ నిత్య మాగ | రముకంు చబాహ్యాములయిన మృజ్జలాదులను 

నుసాభనమ్)। సాధనముగాం గలిగినదై, అనిత్యం యత్క. 

రృనః=నవమయపవిెేశేపములయందు. గామనా 

దులచేతం జేయ(దగిన అనిత్య మైన స్నానోప 

వాసజపాదిక ర్భముల చేరు A voluntary 

duty, far. 

కరం తు భద్రా శరమ్ - భ ద్రాకరణమ్ - ముణ్ణనమ్-వస 

కరణం ముగ్ణనం వప నమ్! న ర-శూరము పేళ్లు, Shaving, and. 

నం తథా! రశళం౮ |! 

ఉపవీతం యజ నూ పపీతమ్! న! ౧-దథీ. ణేక శే =కుడిభుజము, 

త్రం (్రొద్దుశే దజీ ప్రోద్ధ తేనతి =తొడుగండు చుండగా, యజ్ఞ 

శోక శే)! సూ త్రను = ఎడమభుజముమిోంద జం దెము పేరు, 

The sacred thread passed over the 

left shoulder, aa. 

ప్రాచీనావీత (మన్య 

స్పిన్ ) 

ప్రాచీనాఏతన్! న॥ ౧-అన్యస్మి౯ = ఎడమ 

భుజము, ప్రోద్ధ తేసి = తొడుగంబడుచుం 



“కాండ ము] 

నివీతం (కణులమ్సి 

తమ్)॥ రర 

అజ్జుల్య 7 తీర్గం 

దైవం న్వల్పాజుల్యూ 

రూ లేకాయమ్! నుభ్యే 
కో 
ఒ_జ్లుళ్టాజ్దుల్యోః న్ 
దిం'౧ యా 

త్రం మూలే హ్యాజ్లు 

వ్యన్య బ్ర బ్రాహ్మమ॥ళ౫౦ | 
థి 

(స్యా) డ్ప్రహ్మ 
భయం బి బ్రవ సత్వం 

త్య 

చేవభూయాడి కం 

(తద్వల్ ) 

కృచ్చ)ం (సార 

టైహ్మవర్ద్లము 2వ? 

డలా, యజ్ఞసూ త్రను = రకుడిభుజముమిోంది 

జం బెముపేరు, 

ఎపీతమ్॥ న॥ ౧ - కళ్జాలమ్బి తమ్ = మెడను 

హాోరమువలె వే న = మువ లె లాడు, యస సూత్రమ్ జంచదే 

ముపేరు 

చె వంతీర్గమ్ = చేవనంబంధ మైన తీర్ధము, 

అబ్జుల్య గ్రే = వే నే శ్లతుదయందును, కాయమ్ = 

బూవి.సంఘంధమ న తీర్ధము, స్వల్చాజ్షుల్యో:ః = 

చిటిశెన వ్రేలు దర్భ శై శ్రయొక్క, మూలే = 

మొదటను, చు తమ్ పితృనంబంధ మైన 

తీర్థము, అబ్జుష్టాబులోోః = పెను ప్రెలు జుట్టన 

వ్ల ర్రైశ్లయొక్క, మభ్యే = నడుమను, "చావక = 

ప్రహ్మనంబంధముయి తీర్థము, అజ్ఞుష్థస్య = "పెను 

వ్రైలియొక్క, మూలే= మొదటను నుండును, 

తలా నాయాప్ర, చేశములయందు వారి 

వారికి. దర్చణములు చేయవలయుననుట, 

బ్రహ్మాభూయమ్ ఎ బ్రహ్మాత్వమ్ - బ్రవ్నా 

సాయుజ్యమ్॥ న! 5-బ హ్యన్వమాపమాట పెళ్లు, 

Identification with Brahma, God- 

head, sara. 

'దేవభూయాదికమ్ = చేవభూయ శబ్దము 

మొదలయిన శబ్లజాతము అనగా చేవభూ 

యమ్, "దేవత్యమ్, దెవసాయజ్యమ్ అను 

శబ్బములు, తద్వత్ =అల్లే చెవన్యరూపమాట, 

ఈ 3 ను! న identified 

with a god. 

కృచ్చ/మ్॥ న! ౧ - సా న్లపనాదికమ్ = 

Becoming 



288 అమరకోశము (ద్వి తీయ 

పనాడికమ్)॥ ర౫౧||సాంతపనచాం ద్రాయణాది వ్రతముల చేరు, 

A penance, aa faa, 

(సన్నా్య్యానవత్య ప్రాయః! వు! ౧-సన్నా్యసవతి = సర్వసంగ 
నళ నే పుమాన్) పరిత్యాగముతోం గూడుకొని, అనశచే = 
పాయో ప పరంంత హారము లేక ప్ర (౫౮)గొపరి త్యాగ పర్యంత మా హో N 

యుండుట పేరు, Fasting to die, Tatar 

=. / 

2_థ వీరహా! నష్టా వీరహా! న్ ॥ నష్టాగ్నిః! ఫు! ౨-ఉత్స గైన్ట్విం 

గ్నీఃి చేసి గార్హపత్యాన్నిని విడిచినవాని'పేళ్లు, 

కుహనా (లోభాన్మి,  కవహానా॥ వీ! ౧ - లోభాత్ = ఆశవలన, 
శ్యర్యాపథకల్పనా)! మిథ్యేర్యాపథకల్పనా = అనత్యభిమ ధర్మ 

రగ ౨! మార్షమును కల్పించుకొని తిరుగుట పేరు, 
Hypocrisy, practice of religious aus- 

terities through avarice, Gast. 

x వాత్షః॥ ఫు! ౧ - నంస్కా_రహీనః = ఉప 

క. న నయనోదీ నంస్కా_రములు 'ేనివాని చేరు, 

An uninitiated person, extn. 

దస్వాధ్యా యోనిరా అస్వాధ్యాయః-ని రాకృతిః॥ఫ్రు॥ ౨- వేదము 

కృతిః। చదువనివాని పేళ్లు, One who has not 

duly read the Vedas. 

ధర్మధ్వజి లిబ్బవృ త్తి ధర్శృధ్వజీ! న్ లిబ్బవృ్తిః! ఫు! ౨-రిత్త 
వేషమున బ్రతుకు వాని పేళ్లు, A hypocrite, 

quel 

ర్ క్ష్ ౯౬ న్ న అంగ ఠి అవకిదీ ॥న్ ॥ వతః॥!పషు! ౨-పర రవకర్శి (తత వ్రతః)! వంర్షీ!న్ ॥1తత వ్రతః॥వ్రు॥ ౨-పర (స్ర్రైగవు 
౪౫౩ | నాదులచేత నష్ట్రముయిన నృకముగలవాని పెరు, 

A violator of his vow through in- 

continence, fuadt. 



కం0డ ము 

(సు 3 యసి న్నస్త న 

మేతి సుస్పే యస్మిన్ను 

చేతి చ| అంశుమా) 

నభినిరు కృభ్యుదితే " 

(తౌ యథా కృమమ్)! 

రర! 

పరివేత్తా౭.(నుజో 

2_నూయే జేస్తే దార 

ప గ్రహాత్ )| 

పరివి త్రి 

యాన్ " 

(స్తు తజ్ఞ్యా 

వివాహోపయమాా 

(నమా॥ తథా పరిణ 

యోాద్యా హోపరఠూ 

మా; పాణిపీడనమ్। 

వ్యవాయో గ్రావ్యు 

ధర్నా మైథునం సిధు 

వనం రతమ్॥ ర౫౬.॥ 

“లాకి ఈ 
ట్రవన్లో (ధర్మ కా 

మా) 
a 

(దై హ్మ్ వ ర్త ము 989 

యస్మిన్ = ఏ ద్విజుండు, సు_ప్తేసతి =ని ద్రపోవు 
చుండంగా, అంశుమాన్ =నూద్యండు, అన్నమ్ = 

అ సమయమును, ఏతి = పొందుచున్నా డో, 

యస్పిన్ =ఏ ద్విజుడు, సు_ష్తేనతి = నిద్రపోను 

చుండగా, ఉచేతిచ=ఉదయించునో, తౌ = 
ఆ డ్విజులిద్దజును, యథా క్రమమ్ =వరునగా, 

అభినిర్ము క్వభ్యుదితే = అభినిక్ము కం డనియును 

(One who is asleep at sun-set, బాం 
fag) ౨), అభ్యుదితుండనియును (At sun-rise, 

xegfxa). 

జ్య "ప్లే =అన్న అనూ ఇేనతి = పెంద్రయా 

డకయుండంగా, అనుజః = తముడు, డారపరి 

గ్రహోళ్. = తెను "పెండ్లి యాడుటవలన, పరి 

'వేత్తా=పరివే త్తయనంబడును, పరివేకా॥ బు, 

వు! గ. 

పరివి త్తిః! ఫు! ౧-తజ్ఞ్యాయాన్ =పరి వేత్త 

మొక్క యన్న పేరు, 

elder brother, ఇగ. 

An unmarried 

వివాహా - ఉపయముః - పరిణయ ః- ద్య 

హాః-ఉపయామః॥ ఫు! పాణివీడనమ్॥ న॥ ౬- 

"పెం ండ్రి పే పేళ్లు, Marriage, గారి, ఇళ, 

వ్య వాయః- గ్రామ్య ధర 81 వు! మైథునమ్- 

నిధువనమ్-ర తమ్( పా)సుర తమ్॥ ౫-(స్ర్రీసంగ 

| మముపే వేళ్లు Copulation; sexual inter- 

course, ten 

తృివర్లః వు! ౧- ధర్మ కామా రః = ధర్మ 

'శామార్థములు మూూంటికి నొకపీరు, న్ 
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aggregate of the three ends of human 
life; viz. duty, love and wealth 
[శః ఇక, ఇల్ 72. 

శ్చతుర్వరన్ల (న్న _ చతుర్వర్షః! ఫు! ౧-నమోాతుకై ః= మోతు. 

మోతకై ౪) ముతో. గూడుకొనియున్న ధక  కామార్థ 
|| ములు నాల్లును, The above three with 

final beatitude, కళా; ళ్ ఇళ్ళ ఇరా, 

AI. 

(నబశై సె) శ్చతు చతుర్భ ద్ర దమ్! న॥ ౧-నబశతై 8=బలవంతు 
ర్భద్రను లన, తైః = ఆ నాల్లీంటికి నౌక. చీర, The 

four ends of human life equally 

potent. 

వ్ (సి ఎషద్ధాన జనాః! వు! ౧ - వరన్య = పెండ్లికొడుకు 

రన నయ! 54213 యొక్క. , స్నీగాః యు చలి కాండ్ర పేరు, The 

bridegroom’s friends. 

ఇతి బ్రహ్మవర్లః ్రైహ్మాణులతోం జేరిన పదనమూహము 
ముగి సెను, 

ము ద్ద ఖిపీక్ఫొ రా మూూన్ద భిపీ కః = రాజన్న - వాహుజ$ః- 

జన్యో బాహుజః త త్రి |క్ష త్రి)9యః (పా) త_త్త)ః- విరాట్॥ జ్, పు! 
యోవి రాట్ | ౫*-పట్లబద్దుడయిన త ర్తి) యునికిని ఆ వంశ 

6 ణి అజయ 

మున బుట్టిన వారికిని జల్లు, A man of the 

military tribe, mfx. 

రాజి శాట్బార్సివ, రాజూ!న్ ॥ రాట్ ॥జ్॥ పార్థివ ః-శ్యాభృతి ॥ 
క్ష థ | IE 

తవ్మ్ఞాభ్ళ న్నృప భూప త్ ॥ నృపః౭భూపః-మహీవీ,త్ ! త, వు! ౭- 

మహీతీతః॥  ఈ%౮॥ ప్రజలను పాలించు తుత్రియనికిని ఆ కార 

మునుచేయు మజియొకనికిని పేళ్లు, A 1108, 

a prince, HT. 
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(రాజూతు ప్రణతా అధిశ్వరః॥ ఫు! ౧-ప్రణ తా శేషసామన్హః = 

శేవషసామన్తస్సా్యా) దధీ తనకు (మ్రైక్కుచున్న నకలసామంతులుగల, 

శర ః। రాజా=రాజుపేరు,. సామంతు లనంగా తన 

"దేశము చుట్టునుండు రాజులు, An emperor 

paramount over all the neighbouring 
princes, ¥dtat, | 

చక్రృవ్ప సార్వ చక్రవర్తీ! న్! సార్వభామః॥ ఫు! ౨ - 
భామా నమ_న్తభూమి "నేలు రాజు పేళ్లు మం 101 

versal monarch, mad. 

(నృపోఒన్యో) మ్ మజ్జ లేశ్వర ః। ఫు! ౧-సార్వభౌమునిక ౦కు, 
౯ లేశ్వర 8| రకా అన్యః= వేణై కొంతభూమి నేలు, నృపః = రాజు 

3s, A tributary prince, Za ar, 

00 

(యేనేష్టం రాజ, యీన = ఎవనిచేత, రాజసూయీన = రాజ 

సూయేన మణ్జల సే సూయవును యాగముచేత, ఇష్టమ్ =యజింపం 

శ్వరశ్చ యః! శాస్తి బడెనో, యః=ఎవ్వండు, మజ్ఞలన్య =హీవువ 
య శ్చాజ్ఞ యా రాజ్ఞ ల్పేతుమధ్యభూమికి, ఈశ్వరః న ప్రభునైై 

స్స సవమ యున్నాండో, యః=ఎవండు, ఆజ్ఞయా=తన 

యాజ్ఞ చెత, రాజ్ఞః =నక ల రాజులను, భా స్తి= 

నిక్షీంచు చున్నాడో, నః = వారు ముగ్గురును 

సవ్తాట్టులనం బడుదురు, ఈ మూండు విధ 

ములుగల మయుకండే నవమూాటని కొందటు, 
(ఎలు 

సనూట్ | జీ, ఫు! A paramount sove- 

reign who has performed a Rajasuya 
sacrifice, ఇళ (గా. 

(డథ) రాజకమ్! 'రాజకమ్-రాజన్యకమ్॥న॥ ౨-కృమాత్ = 

ర౬౦॥ రాజన్యకం (చ| వరునగా, నృపకిగణే = ప్రజల నేలురాజుల 

నృపకిక్ష త్తి) యాణాం | సమాహమునకును, AN assemblage of 

16 
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గణే క్రమాత్ )| _|princes, gafano, త _ర్తి)యాణాంగచే = 

మ కీయ జాతి వారి నమూహామునకును బేళ్లు, 

lAn assemblage of warriors, బాషా 

శః. 
మస్తీ) ధీనచివోఒ మస్తీ)! న్ | ధీనచివః = అమాత్య | ఫు!! 

మాతో౭_ ౩-ఆలో చన చెప్పు మం, పేళ్లు, A minis- 

ter, a counsellor, xt, qt. 

కర్భనచివః!పు॥ ౧-తతః=ఆ మం త్రికంకొె, 

అన్యే= వెజైన చిల్లరపనులవారిపేర, Otker 

నే) కర్ణనచివా 

(_స్తతః)॥ ర౬ం౧| 

| ministers, at. 
మహావమూ(తాః (పథా మహామాత్రః॥ వు! ప్రధానమ్॥ న॥ (పా) 
నాని | వు! ౨-అధికులును హీనులును గాక నడితర 

మైన సేనాపతి మొదలయినవాని పేళ్లు, The 

king’s companions, YtzIt. 

పృరోధాసు వురో, వురోభాః! న్॥ వురోపాతః! ౨-వురోహి 
హితః తుని పేళ్లు, The priest or chaplain, 

ఇగ 
yguraa. 

ఆగ ఇ డ్ ర్ట J << _ ఒడ (ద్యష్టరి వ్యవహారా|  ప్రాడ్వివాకః-అకుదర్శక'ః॥ వు! ౨-వ్యవహో 
కాం) ప్రాడ్వి వాకోతు రాణాం దృష్టరి= వ్యవహార ములను విచారించు 

దర్శక! రజ౬౨| | ధర్హాధికారి పేళ్లు, The Judge, xr, 

ప్రతీహాలే ద్వార"  ప్రతీహారః (పా) ప్రతిహారః-ద్వార పాలః- 

పాల ద్యాఃస్థ ద్య్వాః ద్వా ఃస్థః-ద్వాఃస్థతః:-దర్శక ః| ఫు! ౫ - వాకిటి 

స్థిత దర్శ కాః। కాపలివాని పేళ్లు, చ్వాఃస్థితదర్శక అని యొక 

పేరుగాం గొంద అందురు, Door-keeper, 

~~, -lporter, diet. 

రథీ వర్ల స్త్ర రనీక రవవర్ష ః-అసీక స్థః। వు! ౨-అంగరతకుల 

కసో 2 |నమాహాము పేళ్ళి, The royal body- 

ణ్ guard, wt. 
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థాధ్యమాధిక్ళలతే" అధ్యశతు -అధిక్పత 8|| ఫు[ ౨- ఎందునేని 

(నమా)! 'ర౬3॥ యొకదానియందడు నధికారముగలవాని పేళ్లు, 

Officer, grr. 

సాయుకో౭._ (ధిక్స స్రాయుక ః| ఫు! ౧- గ్రామే =ఒక్ష గామము 

తే గ్రామే) నందు, అధికృతః = అధికారముగలవాని పేరు, 

An overseer of a village, ఇళ. 

గోప (గ్రామే షు] గోపః! వు! ౧-భూారిషు గ్రామేషు =అ నేక 

రి షు) | గ్రామములయం దధికారముగలవాని పేరు, 

lhe superintendent of a district, 
MgHAIT.- 

భారికః (కన కాధ్య| _ భారికః॥వు॥ ౧-కన కాధ్య తః =బంగారము 
తో) నందలి యధీకారముగలవానిజేరు, The 

treasurer, aaa. 

యూప్యాధ్యతి స్థ రూప్యాధ్యతః-నైమ్కీకః॥ వు! ౨ - టంక 
నైమ్కీకః॥! ర౬ర! సాల యధికారిపేళ్లు, The master of the 
యా - 

mint, శ Ea) afar. 

(అ న్ల్హ నఃపు "బ్ర త్యధె అ_న్హర్భంళిక ః | ఫు! ౧-౪ న్హుప్రురే= -అంతః 

కృతస్స్యా) ద_న్సర్భం ప్రరమునందు, . అధికృతః..= = అధికారియన, 

నికో (జనఖ)। జనః = జనునిపేరు,. The ‘chamberlain, 
ఆలి 

vIn 7 అనాలి... 

సౌవిదల్లాః కఖ్టుకి, సౌవిదల్ల ;-కంచుకీ!న్ | “స్టావత్యః ;-సౌపిదః॥ 

నః స్థాపత్యాస్సావిదా ఫు! ర-అంతఃప్రరమునందలి 'కావలివాని పేళ్లు, 

(శ్చ త్ర) ర౬ని॥ | Attendants guarding the king’ ప ha- 

rem, aaa. 

పణ్ణోవర్ష వర (స్తు 

తా) 

పణ్ణః (పా) శణ్ణః-వర్ష వరః I "వు! ౨-పృపణ 

(స్రీ స్వభావము 
య్వే 

గలవారి పే పేళ్లు, _ నప్రుంనక్షలు, ల eunuch, 

fae. 
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సేవకార్థ గను జీవి 

నః! + 

సేవకః-అ్య! న్॥ అనుజీవీ! న్, ఫు! 9 - 

సేవకుని పేళ్లు, “కాలువుగాడు, A servant, 

చ. 

(విషయా ననరో _ విషయానన్హరః =తన దేశమునకంకు చేరిన 
రాజా) శతుర్తి త్త) యావలి చేశమునందుండు, రాజూ = రాజు, 

(మత ఃపరమ్.॥ ర౬౬| శత్రుః॥వ్రు॥= శత్రువు, అతఃపరం =ఆ శత్రు దేశము 

ఉడాసీనః (పరతరఃః) నక నావ వలి బేశమునందుండెడి "రాజు, , విక్రమ్! 

న॥ =మిత్రుడు, పరతరః॥ ప్రు॥ =ఆ మిత్రుని ర జేశ్ర 
మునకు హావలి'చేశమునందుండు రాజ్, ఉదా 

వీనః=ఉచానీనుండు, Neutral, saa, 

పాన్టిగ్రాహ(స్తుప పృష్ట పార్ట గావః! ఫు! ౧-ఒకదిక్కు_ను లువ? 
a) 

తఖ్ర। కో బోవు రాజునకు, పృస్థతః = వెనుకనుండు 

న తవు పేర, An enemy in the rear, 17, 

రిపౌ వె వెరి నపత్న్నారి రివుః - వై రీ! న్ ॥ నపత్నః -అరి; '-ద్వినత్ | 

ద్విష. “డ్ద్వేమణ దు ద్ ॥ జ్యేషణః - దుర్గ రలల్ |! ద్! ద్విట్! ష్ 

ర్ల ృ్రదః॥ రణ ౭| ద్విడ్వి విప వ ః;-అహిత;-అమి ౩ _త్త్ర:-దన్యు:-శొత్రవః- 

పాహి తామి శత్రదస్యు శత్రుః-అభియాలతిః (పా) అభిఘాతిః (పా) అభి 

శాత్రవశ త్ర వః: అభి ఫూరీ॥న్ పరః-అరాతిః- ప్రత్యర్థి॥న్ | పరిప్థ! 

యాతిప రారాతి ప్రత్యే వు! ౧౯ - శత్రువు పేళ్లు, An enemy; e 

రి పరిపస్థినః| రణల! hostile party, 5 fg, ఇల్లా. 

షి నో వం న సి గణావయన్గుః:-నవయాః॥! స్, ఫు! 3 - 

టో వయ్య ౧ మీ యన్సుగల చెలికాని పే పేళ్లు, A com. 

panion, ZAax+, 

(అథ) మిత్తంనఖా| మి _త్తమ్॥ న! నఖా! 9, వు! సుహృత్ ॥ 

సుహృత్ | ద్, వు! 3 - స్నేహితుని చేళ్లు, A friend, 

an ally, zi 
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సఖ్యం సా _ప్పపదీనం నఖ్యమ్-సా _ప్పపదీనమ్॥న॥ ౨-చెలిమిపే 

Friendship, qed. 

(స్యా) దనురోధథో౭._| అనురోధః॥ ఫు! అనువ _ర్హనమ్॥ న। 

నువ!ర్తనమ్! ర౬౯|| అనుకూలించుట పేళ్లు, (౦౫౦112 

Serving, sgt. 

యథార్హ్భవర్షః శు యథా ర వర్ణ ః- ప్రృణిధిః-అపనర్పః-చర 

ణిధి రపనర్చ శ్చరః స్పథః-చార;-గూఢఫురుపః! ఫు! ౭ - వే? 
స్పశః। చారశ్చ గూఢ | వానిజేళ్లు, A 5073 a secret agent i 

ఫురువ disguise, Taam. 

ఇందులో మొదటి ౨-ను కృషీవల A 

కాదిరాపముచేతనుండు వేగులవాని పే 

కొొందణటు, 

గ 7 ఎక ప్రత్యయి ఆ_ప్పాపృత్యయితేః॥ త్రీ! ౨-ఆపుని శే 

(త్ర )! ఈ౭౦0! Trusted, confidential, «ta. 

సాంవత్సరో జ్య సాంవత్సర జ్యాతిపికః-దై వజ్ఞ :-గణ 

తివీకొదై వజ గణ కా మాహూ_ర్తిక :-మౌాహూ ర్తః-జ్ఞానీ!న్ | ౩ 

(వవి! స్యు) రా్రహూ న్తికః! ఫు! ౮-జ్యోోన్యుని పేళ్లు, An as 
చవక మాహూా ర జాని య _ ఎట్ 1028ల or an astronomer, sqifadt. 

కారా స్తికా (అపి) 

ర౭౧॥ 

తా_న్తి)కో జ్డాతసి ఆతా న్త్రికః-జ్తాతసిన్రాన్తః! ఫు! ౨-ఏ 

చాన నొక శాస్ర్రముయొక్క_. తత్త్వము దె 
డుగా 

వాని పే ళు A man versed in 

science, aif. 

స్పత్త్రీ గృహపతి న లీ! న్॥ గృహపతిః॥ ఫు! ౨ - 

స్పమా)। దానము చేయువాని పేళ్లు, A 006 

house-holder, eed. 

లిపికారో౭_ తర చ లిపికారః (పా) లిపింకరః - అతురచ 
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ఖే! ర ర౨| చేకర, A scribe, mn 

లు తాతురనంస్థా 

నే లిపికి రభ (వశే స్త్రీ 

యా) | 

రో దూతో 

' దూత్యం (తద్వా వ 

కరణ)! ర౭౩॥ 

అధ్యనీనో౭.. ధ్వగో 

2౬_ధ్వన్యః పాన్ధః పధిక 

(9కత్యవి) 

న్నా బ్రవొళ్య 

దుగ్గబలానిచ,)॥ ర ౭ స 

'రాజ్యాజ్లాని (ప ప్రకృత 

యః పేఏరాణాలో న ణ 

యోఇఒవీచ)! 

లిఖతమ్-అతుర సంధ్ధానమ-లివి; (పా) లిపీ- 

లిభిః (పా) లిబీ॥ నీ! ర- వ్రాయబడిన యక్ష 
రముల యాకారముపేళ్లు, “అతరవిన్యాసేి 
అనెడి పాఠమునందు, లిఖతా-లివిః-లివిః! వీ। 

_|కొత్రోకవేల్లి, A. writing. 

సంచేశహరః-దూతః॥! ఫు! ౨-దూత పేళ్లు, 

A messenger, envoy, క్లెరా. 

దూత్యమ్ (పా) డాత్యమ్॥ న ౧-తచద్వావ 
కరణే =ఆ దూతయొక్క_ ఛావక్షర్షములకు పేరు, 

An embassy or message, చ్ష్ష. 

అధ్యనీనః -అధ్యగః -అధ్వన్యః -పాన్టః - పథి 
కః॥[ఫ్రు! ౫- తెదవరి పేళ్లు, త్రోవ వనడచు వాండు, 

|A traveller, ఇల్లా. 

స్యమోా॥న్ ॥ = రాజు, TIT; అమాత్య ః = 

| మంతి, ఇక సుహ్చాత్ ॥ ద్॥ = చెలికాడు, 
కరి కోశ =భండారము, 1న ఇకా ౮ ను॥ 

ఫ్ర! రాష్ట్ర )మ్ = = పట్టణములతోంహాడిన బేశము, 

cry; దుగ్గమ్ = పర్వళా "దుల చేత పోశక్యము 

గాని పట్టణము, fm; బలమ్ = సేన, చణ 
2 ను॥ న ఈ 2౭ ను, రాజ్యా "ని = రాజ్యాం 

గములు, పృకృతయ | నీ! = ఇవి (వకృృతు అని 

చెప్పబడును, పారాణాం శ్రేణళయాడవీచ = 

| ఒకడ ముఖ్యుండుగాం గలపషోరును నజాతీయు 

లును నైన ఫురజనుల సమూహములు ప్రకృతు 
యు నక లో 

లనంబడును. ThE requisites of regal 

administration, sal, 
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i. ద. ల. దద ల దా టు మందా న దాలు. దట దనక. అననా తావి లపల. 

నస్థి (ర్నా). విగ నస్టిః! పు! = కర్రువుతో నంధి పొనలసట 

పనోయాన మాసనర Peace, af, విగ్రహః sl పు! -కలహించుట, 
దై ప్రధ మాశ్రయః! war, ఇ. యానక్। న॥ = దండెత్తుట, 
5౭౫ వడ్డుణా' Invading, wT; ఆసనమ్॥న॥ =యుద్ధము 

నకు సమయము జూచుట, Maintaining 

a post, Zaz al Td; దై. ధమ్! న॥ = 

భేదము ఫుట్టంచుట, A stratagem, A, 

ఆశ్రయః! వు! = బలవంతునిం చేపట్టుట, Re- 

course to help, wd; ఈ ౬ ను, షడ్డు, 

గకా8= షడ్డుణము లనంబడును, Six expedi- 

ents in foreign politics, రాగి ¥ ఇగ, 

శృ_క్షయ (స్తీన)ః ప్రభావః = కోళదండములవలన. బుట్టిన 

ప/భావోత్చాహ మ తేజస్సు, Majesty, Mata; ఉత్సాహ? = 
నంఎజూఖ! ఎక్కు...వె న పరాక్రమచేస్ట్ర, Perseverance, 

౩౯కు మ_న్హ)ః = సంధివిగృహాదులను తగి 

నట్లు ప్ర యోగిం చెడు నెటుక, Counsel, 

గంగా. (వీనివలన) జాః=పుట్టిన, తిన్రః = 

మూండుబలములును, శ క్షయః = నే కలన 

బడును, అవి వప్రభుశక్తి ఉత్సాహశక్తి మంత్ర, 

నకి అని చెప్పగుడును, శక్తిః $l! వీ! Power, 

(తీయః సానంచ।| తయః[వు! = శత్రువ్రుకంచు తాను తక్కు 

వృద్దిశ్చ) త్రివర్లో (సీతి వె యుండుట, Loss, a; స్థానమ్! న॥ = 

చేడినామ్)! ఈ౭౬|| శత్రువును తానును సమముగా నుండుట, 

Equality, ఇగ? వృద్ధిః! సీ! = ఛ్ర శ్రువు 

కంటు తానెక్కు_నె యుండుట, కషం, 
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ఇగ; ఈ 3 ను త్రివర్షః! ఫు! = సిత వేదు 

లకు త్రీవర్షము లనంబడును, The three 

states. 
అగ దంట చ oll ఆధ _ నా వపతాపః-ప్రభావః! వు! ౨ కోథదణ్ణజమ్ = (న) పతాపః ప 

భఛావ(శ్చ య శ్రేవః భండారమువలనను దండువలనను పుట్టిన, 

కోశడణ్ణజమ్) య తేజః = తేజస్సు పేళ్లు The dignity 

arising from treasure and forces: 

Majesty, ఇలా. 

(సావదానే భేవ సామ॥న్,న॥= తి యము (చెప్పుట, దానమ్! 

దణ్ఞా వి) త్యుపాయ | న॥=దానమిచ్చుట, bribery, భేదః! వు! = 

(చతుష్ట్రయమ్) కూడియున్న వారిని చేటుపబు చుట, దణ్జః 

ర౭ ౭|| ప్రు॥ =వీడించుట, ఇతి, ఉపాయ చతుష్టయమ్ = 

ఈ రను ఉపాయములనయుడును, ఉపాయః! ఫు 

Means of success, TH, ar, షరా ze 
at TTT. 

సావాసం తు ద సాహానమ్॥ న॥ దమః-దణ్ణః॥ పు! 3-దండొ 

మోద పాయము పేళ్లు, Subduing, punishment 

జక. 

స్పామసా_న్ల ఏ (మ సావు! న్ | సా_న్న్వమ్॥ న॥ ౨- సామో 

పాయము పేళ్లు, Conciliation, negotiz 

tion, ZATNd. " 

నమా)! శేదోపజాపా| భేదః:-ఉపజాపః! వు! ౨-భేదోపాయము పేళ్ల 

Disunion, sowing of dissention, #z. 

నుపభా (ధశా ఉపధా! నీ! ౧-ధర్యా దై కః =ధ ర్మార్థ కా. 

చె సర్యత్పరీతణమ్! ములచేత మంత్రులు మొదలై నవారిని, యః 

ఈ ౭౮॥ పరీతణమ్ =పరీవీంచుట పేరు, Trial of te 

of honesty, ugar. 

(పళ్ళతి/) పళ్ళు = ఈ ముందు చెప్పుడు “అవ 
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శ్రీణ వివి క్ష విజన చృన్న నిశ్శలాకి శబ్ద 

లె దును॥ త్రి | 

ప్వషడతీ.ణో (య అపషడతథీ.ణః॥ శ్రీ 1 ౧- తృతీయాద్య 

_సృతీయా ద్యగోచ చరః=మూండవవా[యు మొదలై నవారికి 

రః)! యనట్టుగా నిద్ద జాడుకోను, యః = ఏకా 

మేదిగలదో దానిశే పేళ్లు, Secret unkno 

to a third person, Tea. 

నివి కృవిజనచ్చన్న వివి _క్లః- విజనః - ఛన్నః-నిశ్ళలాక sl 

నిశ్శలాకా (స్తథా) ర రహః!న్, న॥ రహన్ - ఉపాంశు॥ అవ్య! 

హః! ర౭౯|! రహళ్ళో నశాంతమునకు: దగిన స్థలము పేళ్లు, 5ంlitu 
పాంశు(చాలి చే) exia. 

రహస్యం (తద్భ వే రహన్యమ్! కి ®ి॥ ౧-తద్భ వే = -ఆ యేక 

తము)! స్థలమునందు. 'సుట్టినది, Occurring 

private, a+. 

(నమా) విర్శమ్భ విస్తమృః (పా) విశ శ్రమృాః-విశ్వానః! 

విశ్వాసా ౨-వి ఇ్యానము పేళ్లు, నమ్మిక, Trust, Co 

dence, (షష. 

ఛ్రేపో(భ్రంకో య భ్రేవః ॥ వు! ౧-యథోచితాత్ =తనక 

థోచితాత్"॥ లో౮ాం|| మైన ఏ ధర్మమువలన, భ్రంశ = చలించుట" 

Falling from rectitude; betray 

yar. 

అభే9మ న్యాయ అభ్రేపః:-న్యాయః- కల్పః॥!వు! చేశరూ; 

కల్పాస్తు ేశరూపం నమజ్ఞనమ్! న! ౫ - తనకుచిత మైన ధర 

నమళఇునమ్ | వలనం జలింపకయుండుట పేళ్లు, Prop; 

జ 
fitness, «41d. 

యు క్షమ్-ఒపయికమ్-లభ్యమ్- భ 
నమ్-అభినీతమ్-న్యాయ్య మ! తి॥ ౬-నా 

(yy 

యుక్త మాపయికం 

లభ se భజమూ నాభ 
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పీత (వత్ )॥ ఈ౮ం! ముతోం గూడినదాని పేళ్లు, Right, fit or 

న్యాయ్యం (చ రత్రీషు| proper, శశ. 

షట్) 
సంప్రథారణాతు| సంప్రధారణా! సీ! సనమరనమ్! న॥ ౨ 

నమర్గనమ్ | యు-కాయు క్షములయందు నిది యు కృమని 

సమర్థించుట పేళ్లు, Deliberation on the 

propriety or impropriety of any 

thing; a determination thereon, 

" ana. 

అపవాద స్తు ని అపవాదః (పా) అవ వాదః-ని శ్లేశ -ని దేశః 

శో నిచేశ శ్యాననం సృ శాననమ్॥ న। శిష్ట్రి:-అజ్ఞా!సీ! ౬-ఆజ్ఞ పేళ్లు, 
లో 9 

(చన)! ఈ౮౨| త్య గర order or command, xt. 

గాాజూచ. . 
చక్షుః 
నంస్థాతు మర్యా నంస్థా-మర్యా దా-ఛారణా-స్థితీః॥ వీ]! ఈ = 

దా ధారణా స్థితిః। మర్యాద పేళ్లు, మేరదప్పకయుండుట, Conti- 

nuance in the right path, Axil. 

ఆగో౭_పరాధోమ |  అణః॥స్,న॥ అపరాధము న్హుః॥ వు! 3-అప 

న్గుశ్చ రాధము పేళ్లు, Offence, fault, trans- 

gression, ytd. 

(నమేతూ) చాన ఉద్దానమ్ - బన్గనమ్॥ న! ౨-కటి నె చుట 
oe ర్ట 0౧ ఏ రు లు మా 

బన్ధ నే! ర౮క౩॥ | వేళ్లు, Binding, ఇ, 

ద్విపాద్యో (ద్విగు ద్విపాద్యః! ఫు! ౧-ద్విగుణః జా శెట్టింపగు, 

'ణోదలణ్లో) దణ్జః = దండు గనానుట పేరు Double 
డె ఫై 

penalty, gd. 

“శాగభేయ:ః కరో ఛాగభేయః-కరః-బలిః! ఫు! ౩-రాజునకు 

బలిః| సీ(దగిన యప్పనను పేళ్లు, Rents, tax, tri- 

bute, Ht. 

(ఘట్టాది చేయం) శుల్క_ 8|| ష్న! ౧-ఘట్టాది'చేయమ్ =సుంకపు 



రారా (= స్రీ) చావడి మొదలై నచోట్ల రాజునకీందగిన 

ద ద్రవ్యము పేళ్లు, Toll, వ. 

చూ భృతంతు ప్రజే (ప్రాభృతమ్-ప్ర దేశనమ్! న ౨- దేవతల 

మం|| . ఈ౮ాళ॥ కను మిత్రులు మొదలగువారికి నియ్యంబడు 

కానుక సేపు, AN 0012601) or a present, 

ఫా, 

ఆ వాయన ముప ఉపాయనమ్- ఉప గ్రాహ్యం! న॥ ఉపహోర 8॥ 

తపనను ముపహార ఫు! ఉపదా! వ్ ర-రాజదర్శనార్థ మై తెచ్చు 

స్వతో వదా | కానుక పేళ్లు, An humble offering to a 

king, TTT. 

ఆకకాతకా (దితు యాతకమ్! న॥ సుదాయః! ఫు! హరణమ్॥ 

స కీ యం)సుదాయో | న॥ కి-యత్ =ఏది, చేయమ్=వివాహమునం 

ఐఢ౭౯౭౦ం (చతత్ )॥  |దల్లునికని ఆండుబిడ్డకును సఏీందగినదో ఆ వస్తువు 

ళ౮ో పేళ్లు, A nuptial present, A special 

present, fare ఇ TI. 

త-తా_ల (స్సు) తత్కా_లః! వు! తదాత్వమ! న! ౨-వర్హ 

(రదు తరః కాల) . ఆయతిః॥ న్సీ| ౧- ఉత్తరఃకాలః = రాయగల 

యముతో 8 | కాలము పీరు, Future time, ard. 

నసాందృష్టికం (ఫలం సాంద్భృ్భఫ్టీకమ్॥న॥ ౧-సద్యః ఫలమ్ = తత్మా_ 

య్య) లమునందు. గలుగు ఫలముపేరు, 10006- 

diate consequence, ఇళ ఇలా. 

దర్భ: ఫలము ఉదర్క_ః! ఫు! ౧-ఉ_త్తరంఫలమ్ =ముందు 

తర కముం)| ర౮౬|! | రాగల ఫలము పేరు, future 00156 

quence, ఇఇ! ఇల. 
అగ ర ఉఆటృస్ట్రం (వహ్ని అదృష్టమ్! న! ౧ వహ్నితోయాది = 
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త్రో యాది) అగ్ని జలము మొదలై నవానివలనం బుట్టిన 

భఛభయముపేరు, Casual and unseen 

danger, 49. 

దృష్టం (న్వపరవ  జృృష్టమ్॥ న॥ ౧-న్వపర చ క్రజమ్ = తన వారి 

క )జము)| వలనను పగవారివలనను బుట్టిన ఛభయముపేరు, 
Obvious danger, కణ. 

“దృష్టం త్వపర చ క్రజమ్”” అనియు పాఠ 

ముగలదు, 

(మహీభుజా) మ అహిభయమ్! న! ౧ - మహీభుజూమ్ = 

హిభయం  (న్వప రాజులకు, న్వపతీ ప్రభవమ్ = మూలబలము 

ప్రభవం భయమ్)! మొదలుగా చేడువిధము'లై న స్వపతుముల 

ర౮౭॥ | వలన6 బుట్టిన, భయమ్ = భయము పేరు, 

Latent danger from one's own party. 

యాత్వధికార ప్రక్రియా! నీ! అధికారః॥ ఫు! ౨ - అధి 

కారము పేళ్లు, Bearing of royal insignia, 

ఇషం 

“ (స్పా) చ్చామరం బామరమ్- ప కీర కమ్! న! ౨-ఏంజామర 

తు వక్రీరకమ్ | పేళ్లు, The bushy tail of the Bos grun-~ 

niens used as a fan, AAT. 

నృపాననం (తు నృపాసనమ-భ డ్రాననము॥ న॥ ౨-రాజులు 

య) ద్భద్రాసనం కరార్పుండు నాసనము పేళ్లు, A throne, 

ఇష్. 

నింషోననం (తు) సింహాననమ్! న॥ ౧- సైమమ్ = బంగా 

తత్)! ర౮౮| (హా |రుతో(గజోయయబడిన, తత్ =ఆ రాజుకూర్చుండు 

మం) నాననముేరు, A throne made of gold, 

fara, 

ఛత్రం త్యాతపత్తం ఛ_త్త)మ్-అతప_్ల)మ్| న॥ ఆ-నొడుగు 

పేళ్లు, A 0212501, ఇష. 



కశొండము] 

(రాజ స్తు నృప 

(తల తత్ ) | 

లుకా॥ లో౮రణా!! 

నివే శిబిరం (శ 

జ్) 

నజ్జనం తూపరతు. 

౯ణమ్! 

(హ_స్త్యశ్వరథ పొ 

దాతం) సేనాజ్ఞం(స్యా 

చ్చతుష్టయమ్)! 
ట్ 

'ఈణాం॥ 

ద_స్పిదనావలోహా 

స్తే ద్విరదో౭_ నేకపో 

ద్విపః। మతపజ్దజో గో 

నాగ కుజ్ఞరోో వార 

ణఃకరీ॥ రకం ప్రభః 

న్పమ్బేరమః పద్ద 

క్ష తీ య వర్షము 9ిర్రత్రీ 

న- ఫ్రపలత్ము! న్, న! ౧= - రాజ్ఞః = రాజునకు 
పక్పైడు, తత్ = ఆ గొడుగుచేరు, గ royal. 

[perm ఇకా. 

భద ద్రకుమ్భ పూర ర్భకుమ్భృ:॥ ఫు! ౨-రాజు 
స్ మలం బెట్టయబడిన పూర్ణ కల 

శముపేళ్లు, A golden jar filled with 
holy water, qdigq. 

భృజారః కనకా' భృజ్షారః! వు! కనకాలుకా॥ సీ॥ ౨ - 
బంగారుగిండి పే పేళ్లు, A golden vase, ఇఇ, 

నివేశః॥ ఫు! శివిరమ్॥ న॥ ౨ - దండుదిగి 
యున్న శావ్రచేళ్లు దండువిడిసిన పాళెము, 

A camp, fafa. 

సజ్జనమ్-ఉ పరతుణమ్॥ న॥ ౨-దండుకావలి 
కొటుకు చుట్టు బెట్టిన "వెలుగు మొదలైన 

దానిసేళు, A sentry; an out-post, 

నేనాజ్ఞమ్॥ న! ౧-హాన్త స్రశ్టరథ పాదా 

తమ్ =ఏనుంగులు గుజ్జములు రథములు కాలు 

బలము న నెడి, చతుష్టయమ్ =ఈ రను, సేనాం 

గములనంబడును, A (OMmponent part of 

an army, «td, ఇక అ TAIT, at 
షా ఇ, 

ద స్తీ! న్! దనావలః-వా స్తీ॥ న్! ద్విరదః- 

అ నేకపః-ద్విపః-మళ జజః-గ జః = నాగ, - కుజ్ణు 

రః-వారణః - కరీ॥ న్॥ ఇభ:- _నృమ్చేరమః ఎం 

పదీ! న్, పు! దగో-వనుయగపేళ్లు, AN 616- 

phant, ఇ 
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యూధథనాథ (స్తు 
. యూథపః |! 

మదోత్క_టోవముదక 

లః 

కలభఃకరిశాబకః॥ 

'రనా౨|| 

ప్రభిన్నోనర్జితో మ 

రక్తః 

(నమూ) వుడ్వాన్త 

నిర్దదా | 

ఆమరకోశ్రము [ద్వి తీయ 

యూథనాథః-యూథపః॥! ఫు! ౨- వను 

గుల గుంపులో ముఖ్యమయిన యేనుళసేే పేళ్లు, 

The leader of a herd of wild లేల 

phants, grfudt ఇ Har. 

మదోత్క_టః - మదకలః॥ వు! ౨-మదము 
పట్టిన యేనుంగు పేళ్లు, A IUtting elephant, 

aa ard. 

కలభః-కరిశాబకః (పా) కరిపోతకః! వు! 

౨-వనుంగుగున్న పేళ్లు, A yంung elephant, 

rd ఇ aT; ఇరా. 

ప్రఖభన్నః-గ ర్లితః- -మె త్తః! ఫు! ౩ - మదము 

గాటు నేనుంగు పేళ్లు, A furious elephant 

in rut, aa. 

ఉద్యా_న్హః- -నిక్ణదః। ఫు! ౨ - మదమువిడి 
చిన మెనుళపశే పేళ్లు, An elephant out of 
rut, 

హాస్తికం గజతా, హో స్తికమ్॥ న॥ గజతా! నీ॥ ౨ - బృన్రే= 
బ్భే వనుంగలగుంఫు వేళ్లు, A herd of elephants, 

ఇషా ar qe. 

కరిణీ ఛేనుకా వ కరిణీ-ఛేనుకా-వ శా! వీ 3-ఆండువనులస 
శా రన! 4, A she-elephant, fu, 

గః కటో గణ్ణఃాక టః॥ వు! ౨-వనుంగు చెక్కిలి పేళ్లు 

An elephant’s temple, waqat, 
మదో ధానం మదః॥ ఫు! దానమ్! న॥ ౨-మదము పేళ్లు, 

Rut, 7x. 

వమథుః (కరశీక వవుథుః॥ వు॥ ౧ - కరశీకరః = తొండము 
రః)! వలన బుట్రన తుంపర పేరు, Water emitted 

from the elephant’s trunk, xg. 



కా౦డ ము] క్షతీయ వర్షము లెదర్ 

కుమ్మా (తు శిర కుమ్మః 8! వు! ౧ - శిరగః పిష్ణౌ = ఏనుంగు 
ర పిజా) శీరస్సుమోా(దనుండు మాంసఖండముల పేరు, 

కుంభసన స్థలము, The frontal globes on the 
forehead of an elephant, ¥a xs. 

(తయోర్మ భ్య) వి 

దుః (ప్రమాన్ )| 

రార 

అవ[గహో (లలా 

టం స్యాత్ ) 

విదుః! వు! ౧-తయోః=ఆ కుంభనలముల 
యుక్క, మధ్య = =నడుముచేరు, The hollow 
between them, faz. 

అవ గ హః॥ ఫు! ౧ -లలాటమ్ = వనుంగు 
నొనటిపేరు, Elephant’s forehead, grdt 

గృ అల. 

ఈవి. కా (త్వవీ. ఈప్. కా (పా) ఇపీ.కా॥ న్! ౧ = అశకీ కూ 
కూటకమ్)! టకమ్ = వనుంగు కనుగ్రక్షుపేరు, Elephant’s 

eye-ball, sax జన 

(అపాజ్జదేశో)నిర్యా నిర్యాణమ్। న! ౧- అపాజ్జచేశః = వనుంగు 

౯3౩౦ కడకన్ను పేరు, Corner of his eye, amr 
TUuTT. 

(కర్ల మూలంతు) 

చూాలి కా॥ ర 
మాలి కా॥ వీ! ౧ = కర్తమూలమ్ = వనుంగు 

చెవి మొదీఏ చే వేరు, Root of his ear, రార! 

కార[భ్లతా. 

(అధః కుమృన్య)వా వాహిళ్టమ్! న॥ ౧ - కుమృన్య = ఏనుగు 
హిెళ్ళం కుంభస్థలమునకు, అధః = దిగువనున్న ప్రదే 

శముసేరు, Part below the frontal 

globes, ariaca, 

ప్రతిమాన (మధో ప్రతిమానమ్! న॥ ౧- అన్య = ఈవాహిళ్ట 

ఒన్య గ యత్) మునక్కు అధః =దిగువనున్న, యత్ =ప్రచే 

శమువేరు, Part between the tusks, 

|nfanra. 



సనం (న న్కన్దచే| ఆననమ్! న! ౧ - న్మన్షదేశః = వనుంగు 
నే ) యొక్క మూం౭ప్ర పేరు, Elephant’s 

withers, IT, 

ద్భుకం (బిన్లుజాల పద్మకమ్! న! ౧ - బీన్గుజాలక మ్ = వనుంగు 

| రాజ! నకు యావనమున దేహములో? బుట్టిన బొట్ల 

చేరు ఏనుంస సిబెము, Marks on his బె 
body, Ta. 

తభాగః (పా పకుభ గః! వు! ౧-పార్భ్వభ గ = వను6గు 

భాగో) యొక్క. యుభయపాౌర్ళ (ముల పేరు, His 

flank, Ta¥ 4. 

నభాగ (స్తుయో ద్ననభాగః! వు! ౧-అ గృతః యః = ఏనుగు 

త్ర)! యొక్క ముందు భాగము శేకు, His front,. 

Sem Zed HT. 

ఊ్యావూర్వప ళ్చా పూర్వప శ్చాజ్జద్ధ్యది దేశ” = ముందణను 

దిదేశ) గాత్ర వెనుకనున్న చూంకాళ్ల క్రి క్రిందిప్ర,చేశములు 

(క్రమాత్ )| రండును కమాల్ వరుసగా, గాత్రావ రే= 

'రణా ౬|| గాత్రమ్ (Shoulder), ఆవరమ్ (పా) అపరమ్ 

(Thigh, qt) అని చెప్పబడును, 

తో తంచెణుక తో త్త)మ్-నై ణుకమ్ (పా) వేణుకమ్॥ న। 
ww) దా 

౨-వనుయను కికీంచు కోలపేస్టు, అంకుశ ము, 

A pike to drive an elephant, 4g: 

మాలానం బన్గ_స్త ఆలానమ్॥ న॥ బన్ల నమృః॥ ఫు! ౨-వనుం 

(ఒథ) గును కట్టు స్తంభమువేళ్లు, Post to which 

he is tied, stat. 

శృబ్బలే! అనుకో శృజ్ఞలమ్! త్రి త్రి! అన్లుకః॥ వు! నిగలః (పా) 
ఆలు 

వో (ఒ శ్రీస్యా సిగడః॥! ప్న! ౩-పేనుంసనుగట్టు గొలుసు పేళ్లు, 
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అజ్య్ము_కో (| 

సృణిః ((న్ర్రీయామ్)॥ 
లణా౮! 

దవూహ్యోక మో వర దూప్యా (పా) చూపా-క వ్యా (పా) కతూం- 
వర శ్రా! | 3-వినుంగునడుమునగట్టు తోలు 

మోకు పేళ్లు Leathern girt, 

అబ్కు-ళ ః|ప్న॥నృణిః॥సీ। ౨_అంకుశము వేళ్లు, 

The goad of an elephant, gal. 

రా 
© 

కల్పనా-సజ్ఞ్జనా॥ ర్స్] ఉ-ఏను(గును శృంగా 

నా (నమే) | రించుట పేళ్లు, Equipping an elephant, 

erat wt qAae, 
సజ్జ 

రు వేణ్యా సరణం 
Uy లా 

వర్హః పరిస్తోమః కథో” 

(ద్యయోః)! రాడా 

ప వేణీ॥ సీ॥ ఆ సరణమ్! న॥ వర ౩- పరి 
(UU ఆవి లా 

స్తోమః[వు! కుభః॥ ప్న! (పా) బ్రై! ౫-ఏనుయగు 

మోంచం బణుచు రత్నకంబళి పేళ్లు, His trap- 
య 

pings, aol. 

పీత్రమ్॥ న! ౧-అసారమ్ = బలములేని, 

హ_న్వ థ్రశ్వేమ్ = వఏనుంగునకును గుజ్జమునకును 

$$, An elephant or horse unfit for 

riding, కాగా. 

వారీ! వీ! ౧-గ జబన్ట నే = వనుంసను పట్టుట 

కొొటకుం చేయబడిన యూదము లేక, గజ 

శాల, A hole or trap for catching 

పీతం (త్వనారంహ 

చస వ్ర?) 

వారీతు (గజబన్ధ నే)! 

elephants, ఇగ, 

ఫరోటకః (పా) ఘోటః-వీతిః (పా) వీతిః 

(వా) వీరీ! న్ | తురగ; - తురజ్ఞః-అశః-తుర 

జమః-వాజీ! న్ ॥ వాహః - అర్వా! న్ | (పా) 
౧ 

అర్వన్ | త్॥ గన్భర్వః-హయణ్యాసై న్ధవః-సపిః। 

ఫఘోటనే పీతి తు 
రగ తురజ్షాశ్వతురజ 

వూ! ౦౦|| వాజి 

హారషగన్షర( హయ వాహో ప్రగన్గర్వ వా 
DB రద చిట r= సె నవన_ ప్తయః। పు! ౧౩-గటబ్ర్లము బళ్లు, A horse, TET, 

ఎలి 

ఆజా నేయా; కలీనా 

17 

ఆజానేయశ౭॥ ఫ్ర! ౧-కలీనా; =మంచిజాతి 
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TTA. 

(స్సుషు) ర్వనీతా వినీకాః! వు! ౧- సాధువాహీనః= లెన్సగ 

(స్పాథువాహినః) | మోయ ె ర్చినగు బ్రముల పేరు, Horses train- 

tooled for the manege, fda. 

వనాయుజూ;ః పార వనాయుజః (పా) వానాయుజః-పార నీక ౩- 

నీకాః కామూ జా బా| కామ్మోజః-బాప్లికః॥ వు! ఈ రను వరునగా 
వాకా (హయాః) | వానాయుజము, పారనీకము, కాంభోజము, 

బాస్తాకము అను నాల్లు చేశములలో. బుభ్రన, 

హయాః =గుజ్జములు, hi, are rf ఈ 

CIE 

యయు (రథో 2 యయుః! ఫు! ౧ - అశ్వమేధియః = అశ్వ 

ఛ్వ మేధీయో) | మేధయాగమునకుం దగిన, అశ్వః = గుజ్జము నకు 

పేరు, A horse fit for sacrifice, 4x at 

rer. 
జవన (స్తు జవాధి జవనః॥ ఫు! ౧-జవాధికః = "వేగము చేత 

కః) ౫౦ ౨|| నధిక మైన గుజ్జము పెరు, A fleet horse, 

coarser, ఇఇ | 

పృష్ట్యఃస్టైరీ పృష్టః -స్టై -సౌారీ॥ న్! (పా) FA న్, పు! 

౨-వెరా(ప్రువోాయు గుణ్ణము పే పేళ్లు, A pack 

horse. 

(సిత) కరో కర్క_ ః॥ ఫు! ౧-సితః= తెల్ల గుజ్ఞము వే పురు, 

A white horse, Tz IT. 

రథో (వోఢారథ రథ్యః! పు! ౧-రథన్యవోఢాయః = రథ 
స్యయః) మును వహించు గుజ్జముేే పేర, A chariot- 

horse, {4 ఇ ter 

(బాలః) క్రినోర్రో కిశోర | ఫు! ౧ - బాలః =గుజ్జపుపిల్ల పేరు, 

IA colt, ఇ ఇ qe. 



శాండవమూ] మ[త్రీయవర్ద్హము ల్లగ 
ద దద కకత తనా న జననాలు లాబాలు డాలా మజా కాడా డాం మలాలాలా 

వామ్య శ్వాబడ బా వావిరా - అశ్యా - బడ బా॥ నీ! 3-నోడిగ 

వేళు ఆ(డుగుట్ణము, A mare, ఇళ, 

చాడబం (గణే) బాడబమ్॥ న॥ ౧ - గణే=గోడిగలగుంపు 
0314కు, A stud, feat ఇ ae, 

(త్రిప్వా) ీనం అ శ్వేన = గుజ్బముచేత, వశేనదినేన = ఒక 
(యనశ్వేన దినేన వై. ినముచేర, యత్ = ఏత్రోవ, గవ్వ లే = 
శన గమ్య తే) |పొందబడుచున్న దో, తత్ =ఆ త్రోవ, అశ్వీ 

నమ్! త్రి॥ = అశ్యీనమనం బడును, A day’s 

Journey for a horse. 

కశ్యం (తు మధ్య కశళ్యమ్! న॥ ౧ - అ శ్యానామ్ = గుజ్జముల 

మశ్యానాం) యొక్క, మధ్యమ్ = నడుము పేరు, A horse's 

flank, కొని ఇగ ఇగ. 

సూమోాహీంపా।  హేహపాస్ర్రేషా! నీ! ౨-నిన్వనః = గుజ్ల 
(చ నిన్వన)! సిం గ॥ మలా నకిలించుట పేళ్లు, గుజ్రముల ధ్వని, 

620108, feafenraze. 

నిగాలస్తు (గలో నిగాలః॥ వు! ౧-గలోద్దేశే =గుజ్రపు మెడ 

దేశే) దగ్గజీచోటు పేరు, అచట ేవమణి యుండును, 

౧ His throat, గాల. 

(బృ సే) త్యక్వీయ అశ్వీయమ్-- అశ్యమ్॥ న॥ ౨- బృ న్తె=గుజ్ట 

మాశ్వ (వత్) |ములగుంపు పేళ్లు, A multitude of horses, 
ళా 

ఈల. 

ఆన్కస్టితం న్గారిత్ర. ఆస్క_న్నితమ్! న॥=నమ మైన వనడ వ్ర, 

కం శేచితం వళ్ళితం alk. ధారితకమ్! న॥ = అధిక మై చతుర 
సతమ్॥ ౫0౫i (గత మెన నడపు, Trot, sax ఇత. శేచితమ్!! 

యోఒమూః పబ్బు) న॥ = కాళగలితో చేశముగాం దిరుగుట, 

భారా Sidling. వల్సితమ్॥! న! = వేగము 
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చేత విడువంబడి మందికి కాళ్లు కదలించుట, 

Gallop, ఇగ. ఫ్లుతమ్। న॥ = వేగము చేత 

నంతమేరయును. సమముగా. బోవుట, 

Vaulting, కత్తా ఈసీ ను ఛారాః॥ నీ! 
గుజ్తవుగతివిశేపషముల పేళ్లు, Paces of a 

horse, ఇ ఇభ qr, 

ఘోణా (తు) వో ఘోేణా- ప్రథమ్" ప్న! ౨-గుజ్రసు ముక్కు 

థ్ (మస్రీ యామ్)” పేళ్లు The nostrils of a horse, dr #1 

ఇ. 

కవికాతు ఖలీనో| కవికా। నీ! ఖలీనః (పా) ఖలీనమ్॥ ప్న 

(2 స్త్రీ) ౨-క శ్లైము పేళ్లు The bit of a bridle, 
rit. 

శఫం (క్షన్) ఖురః| _ శఫమ్॥ న॥ ఖురః! పు! ౨-గారెసెల జేళ్లు, 
(పృుమా౯)! ౫౦౬! | horse’s hoof, zr. 

వుచ్చో (= స్త్రీ) పుచ్చః॥ స్న॥ లూమ॥న్ ॥ (పా) లూమమ్- 

లూమలాజ్ణూ లే వాల లాప్టూలమ్। న॥ ౨-గుజ్రము మొదలయిన వాసి 

హ_న్తశ్చ వాలధిః। తేక చే , Tall. వాలహ న్త్వః-వాలధిః1వు! 

tail, Tz. 
CN 

ఈ పాన్ఫ _త్తిః-లుఠిత:॥ ట్ర్! ౨-భువి = భూమి 

యందు, ముహుః = పలుమాటును, పరా 

వృ ్తే = పొర్హాడిన గుజుము పేళ్లు, A horse 
- న 

rolling himself, కశ? తన్తాగం 

ee తోక పేళ్టు, A bushy 

(త్రిషా) పావృ 
త్ర్తలుఠితే" (పరావృ శ్ర 

ముహుయ్భువి)॥ ౫౦ 2౭|| 

(యానేచకిణి యు శ తాబ్దః-న్యన్ష నః-రథః॥ పు! వ్ర -యున్దా (= 
య 

ధా?) శతాబ్ద స్స యుద్ధము అరక న, చ ౩,ణి= బండికంగ్షం 
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గూడీన, యానే = వాహనము, రథః 

A war-chariot, శః, 

సనో రథః! 

(అసౌ) ప్రువ్య3థ పుష్యురథః (పా) ప్రప్పరథః॥ ఫు! 

(శ్చక్కయానం న యచ్చ క్రయానం = ఏ రథము, నమ రాం 

నసమరాయ యత్ )॥| యునముకొటకు న = కాదో, అసౌ =! 

Xosi|A car for travelling or for pleast 

qq, 

కర్ఫీరథః ప్రవహణం కర్తీ రథః (పా) కల్ణిరథః॥ ఫు! ప్రవహణ 

డయనం(చ నమం త డయనమ్!న॥| 3 -మనుష్వులుమోయు వివ 

యమ్)! మను రథముచేళ్గు, A 60౪76166 litter 

women, Hata. 

(కీబే) ఒనళ్ళకటో  అనః॥ న్, న॥ శకటః॥ ప్న! ౨-బండిశే 

(2 (స్ర్రీస్యా) A cart, గనం. 

దస్త్) కమృలి వా ౫ ప్రీ! న్స్ | కమ్చులివాహ్య కమ్! న॥ ౨-ది 
ప్యాకమ్! సంగా! జు ద్దు లుదీయుబండి పే ళు A carri 

drawn by oxen, ఇల్ Et. 

నివి కా యాప్యయా నివి కా॥ వీ! యాప్యయానమ్! న॥ ౨-6 

నం (స్యాత్ ) లము పేళ్లు, పల్లకియు, గీ 0212061 

arent. 

రీ = 
డోలా ప్రేజ్ట (ఇది డోలా-ప్రేక్ఞ"! Dl ౨ - ఉయ్యాల శే 

కా(స్ర్రైయాం), ఆదిశబ్దముచే మంచాదులకును ఊోల ఈ 

చేద కలదు, A hammock or sw: 
థె 

=17!. 

(ఉభాతు) ద్వైప దై సపః-వైయా్రః! త! ౨-ద్వ్పిచ 
వా. 

వె యాఘౌా (ద్వీవి వృ లే=ఫులితోలుచే కప్పంబడిన, రథ =ర౭ 

చర్చా, వృ తెర భే)! పేళ్లు, A car covered with tiger s 

ool farm, 

( 
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లా 

(పాణ్గుకమ్నల సం పొణ్గుకమ్మలీ! న్, తి॥ ౧-పాణ్దుక మ్చాలనం 
డ “బి డఢ "బి Uy య్ 

వీతన్న్వన్లనః) పాణుక వీతననననః = తెల కంబళిచేతం గప్పంబడీిన 
వీది CD ఫది య 

మృలీ రథముపేరు, ఇన? 

(5 ఖే) కావ్బులవాగ్తా కామ్బ్చలమ్! త్రి! వాస్ర్రమ్॥ టి | =వ్ర వి 

ద్యాః .(కమ్చులాదిభి రా మొదలయినవి వరునగా, కంబళము వనము 

వృ తే)॥ ౫౧౧| (త్రిషు మొదలై నవానిచేత కప్పబడిన రథమువేళ్లు, 
Uy యా 0 

దై పాదయో) దై ఏపాదయః = దై ్ఫ్రపో బము మొదలుకొొని 

వ్యాస్త్రశ బ్దమువటకు స్కో శబ్బములును॥ త్రి! 

రథ్యారథకడ్యా,  రథ్యా-రథకడ్యా! సీ! ౨ -రథ వ్ర జే=రథ 
(రథవ్ర శే)! నమూహము పేస్ట్, A multitude of cars, 

Ta శః. 

భూః (శ్రీ క్లీబే భూః! ర్, సీ| యానముఖమ్॥న॥ ౨-రథము 
యానముఖం మొదలయిన వాహనముల ముందుదిక్కు పేళ్లు, 

Fore-part of a carriage. 

(స్యా) ద్రథాజ్ఞమ రథాజ్జమ్-అపన్క_రః (పా అవన్క_రః॥వు! 

పస్క_ర | ౫*౧ఎ౨॥ | ౨-బండికన్ను కాండినొగ మొదలె న రథావ 

యవముల పేళ్లు, Any part of a carriage. 

చక్రం రథాజ్ఞం| చకృమ్-రథాజ్ఞమ్॥న॥ ౨-బండికంటి పేళ్లు, 

A wheel, ఇస్తాం 

(తస్యా నే) నేమిః( స్రీ చేమిః॥ సీ! (పా) నేమి - ప్రధిః! వు! ౨- 
స్యాత్ ) ప్రధిః (వు తస్యా _న్లే=అ బండికంటిక డకమ్మి పేళ్లు, Tyre, 

మాన్ )| ned ఇ ఇ. 

పిణ్ణికా నాభి విల్ణికా=-నాభిః॥ సీ! ౨ - బండికంటి నడిమి 
తూమువేళ్లు, Nave, wfed ఇ గాజా, 

(రతా గకీలశేతు అణిః॥ప్ప! ౧-అమో గ్గ కీల కే=ఇరనుకడపట 



కాండము] క్ష్ష[తియవర్షము | 2( 

బండీక ండ్లు జాబకుండనుంచీన చీలపేరు, Tt 

pin of the axle, gt #1 71. 

(నా) 

ద్యయో) రణిః॥౫౧౩ | 

రథగు ప్టిః = వరూథ:ః॥ ఫు! ౨-రథము! 

రకీంచుకొొటకు పెగప్పీన లోహమయ మె 

'కవచముశేళ్తు, The fender of a carriag 

ed. 

కరూబర స్తు యుగ కూ౮ాబర 8 = యుగ న్థర 8| ఫు! ౨-కాడిక $ 

న్ధరః నొగపేళ్లు, The pole to which the yo! 

is fixed. 

అనుకో (దారు అనుకర్ష:॥ ఫు! (పా) అనుకన్దా! న్! ౧ 

ధఃస్థం) దార్వధఃక్లమ్ = ఆ నొగదిగువనుండు కోడీపీం 

యను వ్రూనిపే వీరు Axle-tree or 00౧00: 

of a carriage, త్త్రగగె. 

ప్రానజ్లో (నాయు _ప్రానజ్ఞః॥ ఫు! ౧-యుగాత్ =కాండికంశె 

గాద్యుగః)॥ సంర! యుగః = చ3ఎండనకాండిపేరు, A separa; 

| yoke, Jus. 

(సర్వం స్యాద్యా యానమ్ - యుగ్యమ్ - పత్రమ్-ధోరణవ్ 

హనం) యానంయు న॥ ర-సనర్భమ్ = నకలమయిన, వాహనమ్ 

గ్యం ప గ్రంచధోరణ పాహనములకును పేళ్లు, Any vehic 

మ్! horse ఉం. ran. 

పరంపకావాహనం _ పరంపరావాహానమ్! న! వై సీతకమ్॥ ప 

(య త్త) టై ్వనతక ౨ - లేడ మోకు పేళ్లు, A mediate vehic 

(మగస్త్రి యామ్)! as a porter carrying a litter or 

నంగ! horse dragging a carriage, Tet. 

ఆధోరణా హా ఆధోరణః - వా స్టిపక £॥ ఫు! ౨-ఏను. 

పకా మావటివాని పేళ్లు, An elephant drive 

Aaldd. 

8౬ 29 
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హస్తా నీరోహోనిషూ హస్త్యారోహః-నిషాదీ॥న్ , వు! ౨-ఏను(గు 
దినః। నెక్కు_ దొర'వేళ్లు, ౪7200101 riding an 

elephant, aru ఇళ. 
నియన్హా ప్రాజితాయ నియనా॥ బు! ఎవ్రైజతా। బు! యవా॥ 

సాసూత; తుత్తాచ సొ|ల్బు! సూతః-తత్తా! బు! సారథిః - నవ్యేష్టః రథిః! గోం౬|| ॥ న వ్యేష్ట (పా) న వ్యేస్టా[బు! (పా న వ్యేష్టా॥న్। దత 
దథి,ణస్థా (చ సంజ్ఞా ణస్థ:! పు! ఈ ౮ యు రథకుటుమి, నః = పార రథకుటుమినః )| నా ప్ | 2 ల సక సంజ్ఞాః = వేళ్లు, A charioteer, ఇల, 

రథిన న్న్యన్ద్షనారో। వ న్॥ న్యన్షనారోహః॥ ఫు! ౨ - రథికుని 
వేళ్ళు, రథమునెక్కుదొరు A warrior in 

chariot.’ dt. 

అశ్వారోహో (స్తు) అళ్యారోహః - సాదీ॥ న్, పు! ౨-గుజ్రఫు 
సాదినః॥ ౫౧ ౭|| శ్రాత్రుళి పేళ్లు, A horseman, g¥ dart, 

భటా యోధాశ్ళ భటః - యోధః - యోద్దా। బు వు! 9- 
యె ద్ ర యుద్ధము చేయువాని వేళ్లు, A warrior, ZtgTt. 

న్నేనార మా (స్సు) సేనారతాణాసై నికాః॥ ఫు! ౨-దండుకాచు 
(సి నికాః। తలారల పేళ్లు, Guards or sentinels, OC 

౧౧ 

af. 
(సేనాయాం నమ పెన్యాజాసైనికాః! ఫు! ౨-సేనాయామ్ = 

వేళాయే)  సైన్యా|శనయందు, యే=ఎవద, సమవేతాః=కూడి 
(సై నికా (శ్చ శే)॥ యున్నారో, లే= ఆ చతురంగబలము వేళ్లు, 

OSH Arrayed troops, df. 
(బలినో యేనహా సావాన నహ స్తీ క, ఫు! ౨-యే=ఎవరు, 

ప్రైణు సాహ(స్రా (గో) సహస్రేణ = వేయింటి లెక్కను, బలినః = గుజ్జు 
సహస్ర ణః। ములు మొదలయిన బలముగలవారో, తే = 

పేళ్లు, A thousand strong, ౧౧ 

( 
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పరిధిగః పరిచరః పరిధిసః = పరిచరః॥ ఫు! ౨- సేనచుట్టును 
థి ఫ కు 

'కొచువాని పేళ్లు, A guard, 

చనాసి ర్యాహిసిపలి 8| చేవాస్కీ॥ ఈ॥ వాహిసీఫతిః॥ ఫు! ౨ - 

౫౧౯ సేనాధిపతి పేళ్లు దళవాయి, A 0021020661 

or general, గాగ. 

కుక్ వారవా కఇన్బుకః॥ వు! వారవాణః (పా) బాణ 

ణో (2 (ప్ర) వారః॥ ప్న॥ .౨-కుబుసమువలె మేనికి మణు 
యినదాని పేళ్లు బొందలము, 1625 

plate; hawberk, waz, 

సారననమ్॥ న॥ అధి కాజుః॥ ప్న! ఈ౨ను, 
ఇ ౧ 

నక ఇబ్పు"కా | బధ్న నక ఖ్చుకాః = కంచుకము  తొడిగినవారు, 

_న్తి త) క్పారసన మధి ల్యత్రు= చేనిని, మధ్యే =నడుమున, బధ్న ని= 
కాజ్ల కట్టుదురో, తత్ = దాని పేళ్లు, (తౌడు దట్టి 

ముదలయినవి, A girdle, mat ౫౯, 

(2_ధథ) భీర్దకమ్! థ్రీర్ణ కమ్-శీర్ణ ణ్యమ్-శిర స్ర్రమ్॥ న॥ 3-తల 
౫ ౨౦|| శీర్ణ ఇ్యంచ నిర బొమిడికము పేళ్టు, A helmet, అగ ఇ 21d, 

స్తే (ఒధ) 
తనుత్రం వర్మ తను త్రమ్-వర్శ॥ న్! దంశనమ్ (పా) దంస 

దంశనమ్। ఉర శృదః నమ్! న ఉరశ్చదః-క జ్క_టక 8-జాగరః! ఫు! 

కజ్బ_ టకోజాగరః కవ |క్రవచః॥ ష్న॥ ౭ - జోడువేళ్లు, జీరాపేళ్లు, 

చో (ఒ స్ర్రీయామ్)! Armour coat of mail, ఇరగ. 
౫ 9౧|| 

ఆము కృః ప్రతిము ఆమ: కః - ప్రతిము కః - వినద్ధః-అవీనద్ధ ః॥ 
Pal 

ణి 

కశ్చ వినద్ధశ్చాపినద్ధ ర్ర- కట్టబడిన వస్త్రము మొదలయిన దాసి 

(వత్ )! నన్నదో వర్శి వేళ్లు, Clothed or accoutred, నన్నద్రణా 

తన్సజ్ణొో దంశితో వర్శిత ః-నజ్జః-దంశిత వ్యూ ఢకజ్క_టః॥ = 

వ్యూ ఢ కజ్క_ టక జోడుతొడిగిన వాని పేళ్లు Armed or 

౫ రం! (త్రి స్వాము 02166. అముకాదయః = ఆము క్షశబ్లము 
అంకాల 2 * 

= 

లి 

అయం. కంల ఎ ఎ ఎ అద య య ౧ నుం GS ll Mn 
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(నర్మ భృ తాం, క 

వచికం (గో)! 

కావచికమ్॥ న! ౧-వర్శ భృ తామ్ = జోడు 

దొడిగినవారియొక్క_, గణే = సమూహము 
పేద, Multitude of armed soldiers, 

waa TA df. 

పదాతి వ తిపడళ వదాతిః-ప త్రిః-పదగ:-పొాదాతిక ః - పదా 

పాదాతిక వదాజయః! జిః - పద్దః = పదికః॥! వు! ౭-కాలిబంటు వేళ్లు, 

౫౨5! పద్ద శ్చ పదిక | | foot soldier, tar. 

(క్వాథ) 
పాదాతం (పత్తినం పాదాతమ్! న ౧ - పత్తిసంహతిః = కాలి 

హాతిః)। బంట్లగుంపు పేరు, Infantry, ara, 

శస్త్రాజీ వే కాణ్ణపృ శ స్టాజీవః-కాణ్ణపృృష్టః (పా) కాణ్ణస్సృష్థ్టః 

స్థా యుధీయాయుధి | (పా) స్పృష్టకాణ్ణః - అయుధీయః-ఆయుధిక ౪ 

కా(స్పమాః)! ౫౨౮ ర-ఆయుధమును ధరించి జీవనముచేయువాని 

పేళ్లు A soldier by profession, afr, 

కృతహ స్త స్పుప్ర కృతపహా_న్తః-సుప్ర యోగ విశిఖః-కృత ఫుఖః। 

యోగవిశిఖః కృత పుజ్ఞ 3-అమ్ములు గురిదప్పక వేయ నేర్చిన వాని పేళ్లు, 

(వత్ )| Skilled in archery, diz. 
అపరాద్ధ పృ. అపరాద్ధ పృషత్క_ః॥ ౧- యాః=ఎవం(డు, 

తోో౭_ (సౌ లమ్యా లక్యూత్ = "పలీవలన, చ్యుతసాయక 8 = = జాటీ 

ద్యశ్చు తే సాయకః)! పోయిన చబాణముకలవాండో,అ సౌ = వాని పేరు, 

HI Unskilled; missing the butt. 

ధస్వీధనుప్మా౯ ధన్వీ! న్! ధనుష్మూన్॥ త్ ! ధానుహ్క_ః- 

ధానుహ్కోనివ జ్య స్త్రీ న్స్ నిషజ్లీ॥ న్ | అ్ర్రీ! న॥ ధనురరః॥! ౬ - విలు 

-ఆ 

ధనుర్ణరః | కాని పేళ్లు, An archer or bow-man, 

లలల. 
(స్యా) త్మా_ణ్ఞవాం కాణ్ణవాన్ | త్ ॥ కాణ్డరః॥ ౨ - అములే 

స్తు కాజ్డర యాయుధముగాగలవాని పేళ్లు One fight- 

ing only with arrows, rural. 
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తికః॥ ౨-శక్రియే యాయుధ 

వేళు A spearman, 

కాండ ము] 

శా కిక శృక్తిే శాక్టిక౩-శకి 

తిక్ర;॥ ౫౨౬|| ముగా. గలవాని 

ఇల్ FEN ఇల 

యాస్టిక పారశ్వ యాప్టి ౪ = Armed with a club, జత 

ఢికౌ (యస నస్వధికి భాగ పార శ్వధికః = Armed with a 

హేతికా)! battle-axe. ఈ రెండును వరసగా యిష్టి 
న్వధితి శే తికా దుడ్డుక క్పైయును గం డ్రగొడ్డ 

లియు నాయుధముగా. గలవారి లు 

నే (స్రీ 0 శ్రి కో౭_ చె ,న,ంనికఃl! ౧-అ హేలిః = అడ్డక త్తియే 

(సి హే తి ఎన్టీ త్ ) యాయుధముగాం గలవానిసపేరు,_ Armed 

with a sword. 

(నమా) ప్రాసిక క పాసిక కౌ నికః॥ ౨ - ఈయెవాని పేళ్లు 

_న్తిక"॥ Xe A lancer, ATSTIIT 

చర్చ ఫలక పాణి చర! న్! ఫలకపాణిః! ౨-అరిగవాని ళు 

(స్పా ల్ ) శ్రీడెముగలవాండు, A shield-bearer, 

cre-1d. 

పతాకీవెజయ ని పశాకీ॥ న్! వై జయ న్తికః॥। ౨-పడగగల 

కః! ళు "బక్కె_ముగలవా(డు, A flag 

bearer, కళళ 

అనుష్టవ సృహాయ | _ అనుష్టవః - సహాయః-అనుచర =అభిచరః 
(పా) అభినరః॥ ఈ - తోడువచ్చినవాని పేళ్లు, 

A companion or follower, gat. 

శ్వానుచరో 2. భీచర 

(నృమాః)! ౫9౮ | 

ఫురోగః - అ నరఖా ప్రన్ణః-అ గ తస్సరః - 

ఫురన్పర క-ఫ్రురోగమః-ప్రురోగామో॥ న్ ॥ ౭ - 
పురో గా ల్ నర 

Pe అ అస ఆస ప్రష్థాూ గ్రుతేన్సర ఫర 

న్పరాః। పురోగమః  ముందరనడచువాని పేళ్లు, A leader, 4౫1, 

సురోగామిో 

మనగామో॥ న్ | మన్ధర | రత్రి = మెల్లగా మన్షగామోతు మ 
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నర | ౫ ౨౯|| | నడచువాని పేళ్లు, Marching slow, Hex- 

ard. 

జద్బెలోఒ౬తిజవ జదషాాలః-అతిజవః! ౨ - వడిగానడచువాని 
వేళ్లు Marching fast, fier, 

(స్తుత్యా) జనక జబెక రిక ః-జూస్ట్రేక 8 ౨ - దూరముగాంబో 
రిక జాస్ట్రీ క! యి యక్క_డి వారల నెటీంగించుచు (బ్రదుకు 

వాని పేళ్లు, A 1200ల or express. 

తరస్వీ త్వరితో వేగ తరస్వీ! న్! త్యరితః-వేగీ! న॥ వపజవీ॥న్'॥ 
ప్రదెవిజవనోజవః। జవనః - జవః॥ జ - వేగముగలవాని పేళ్లు, 

౫౨౦! Expeditious. 
జ య్య (యశ్ళ క జయ్య | ౧-య:ః జేతుం శక్యతే = అవశ్యము 

తే జేతుం) గెలువ శకరమయినవాని పేరు, Conque- 
rable, 3x, 

"చేయో (జతవ్య 'చేయః! ౧ - జెతవ్యమా త్ర కే=సామాన 
మాత్ర శే) ముగ గెలువందగిన వానిపేర, Fit for con- 

quest, fia qr. 
త్ర (స్తు) జేతా డై శ్రః-జేతా। జు॥ ౨-7గలుచువాని పేళ్లు, 

A conqueror, ాషెగాం 
(యోగచ్చ త్యలం అభ్యమి త్ర ఏ - అభ్యమి త్రీయః యు అభ్య 

విడిపతః పతి॥! ౫౩౧ మిలీణః!! 5-యః =ఎవండు, వద్విపత।ః పతి = శ్ 
లో సో) 2. ఛభ్యమి తో జా | శత్రువులనుగుజించి, అలమ్ = మిక్కి లియు, 

భ్యమిత్రియో ఒ ప్య గచ్చతి=య ద్గమునకో ( బోవుచున్నా (జో, సః= 
భ్యమిత్రీణ (ఇత్యవి) || వానిపేళ్లు, One who ably faces the foe, 

బంగం. 
డారన సా బ్య _ దీ _ కొర్జన్వల (న ఎన) ఊర్ణన్వల। ఊర్జస్వీ! న్! ౨ ఊర్జూఒతి 

దూర్జన్వ(య డర్డోో= | శయాని తః = బలాధిక్యముతోం గూడినవాని 
తిశయాన్వితః)॥ 3౨1 చ్పళ్తు Strong; powerful; energetic, 
(స్యా) qaaaqr, mardi. 

డై 
ర్లు 



ఎ ౮ క న్నా a 

కాండము] తియ వర్ష్లము 

దురస్వా నురసిలో ఉరస్వాన్ | త్ ॥ ఉరసిలః! ౨-ఘనమం 

తొముగలవానికిని జఊొముబలముగల? 

కిని పేళ్లు, Broad-chested, strong, tf 

రథికో రథిరో రథ్। రథికః-రథిరః (పా) రథినః-రథ్! న్॥ 

రథముమిోందనుండువానిపేళ్లుు A per 

riding in a car, dt. 

(కామంగా) మ్యను అనుకామోన ॥ ౧-కామంగామో =(య 

కామోనో దులయందు) యభేస్టముగా పోవువాని3 

One who goes or acts as heli 

garda. 

హ్యాత్యస్తీన (_న్త అత్య స్తీనః॥ ౧ - తథాభ్ళశమ్ = మి! 

థాభృశమ్,! సం! యుం బోవు న్య భావముగలవాని పెరు, ( 

| who moves much, qeqedid. 

శూరోవీరశ్స విక్ర? భూార క-వీర ౩-వి కా నః॥ 35-ళూరదని" 
Jo 

నొ A hero. 

జతాజిన్లుశ్చజిత్య చేతా! బు! జిన్షుః-జిత్వరః। ౨-74 

ర$॥ న్వ ఫావముగలవాని పేళ్లు, Victorious; 1 

to conquer, ఇ. 

సాంయుగీనో (రణే సాంయుగీనః॥ ౧ - రణే = యుద్ధమున 

సాధు) సాధుః= నేర్పరిమైనవాని-పేరు, 511116 
war, EPA. 

(శృస్త్రైజీ వాదయ స్త్రీ శ స్రాడీవాదయః = శ స్రాజీవశ బ్దము ము 

షు! ౫౩౮ సాంయుగీనశ బ్రమువ జకు నన్నిశ స్రములున 

ధ్యజినీ వాహీనీ ధ్యజినీ - వాహినీ = సేనా-ప్పృతనా-అ 

సేనా పృతనా ౭_సీకినీ| చమూః-వరూథధినీ! ౭ - చతురంగముe 

చమూః! వరూధినీ |గూడిన సేనపేళ్లు, AnAarmMy or fo 

చె. 
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బలంసై న్యంచక్రం బలమ్-సై న్యమ్-చ ర్కోమ్॥న॥ అనికమ్॥ప్న॥ 

చానీకే (మ,న్రీ,యా | కీ-గజాది సేనాంగములకును శేనకును వేళ్ళు, 
మ్)! 9౫1 Part of an army, An army, Yar. 

వ్యూహస్తు బలవి | వ్యూహః - బలవిన్యానః॥ వు! ౨ = సేన 
న్యాసో యొక్షుట పేళ్లు, Array of troops, కలక. 
(భేదా) దణ్ణాదయో యుధి = యుద్గ కాలమున. జేయంబడు, దక్ణా 

(యుధి) | దయః=దండభోగమండలానంహాతములు మొద 
లయినవి, భేదాః =వ్య్యూహ భేదములు, బలము 
నడ్డముగా నిలువ్రుట దండము, In line, 
ఒకటికి వెనుక నొకటి నిలుప్రట భోగము, 
In column, గుండ్రముగా నిలుప్రట మండ 
లము, In a circle, వేటు వేజుగా నిలుపుట 
అనంహతము, In seperate order. Diffe- 
rent forms of a ray, వాలి షా. 

ప్ర త్యా సా రో (ప్ర త్యాసారః॥ వు! ౧- వ్య్యూహపార్చి = 
ఆభ 

దం (వ్యూహపాన్టి) వ్యూహమునకు వెనుకనుండు సేనపేరు, The ౯ 
6౬1 YcdTTdTt. 

ఏ ఆం జట టో జ ఆద్య | జగ వు ఆ ద = వే (మైన్యషృష్ట్రేప్రతి _వ్రతిగ్రవః వు! ౧-మై న్యపృ్మే= సేనకు 
హాః॥ ౫*౩౬॥| వెనుక నన్నూ బువిండ్లపట్టున నుండు ల్యేక 

మైన సేనపేరు, Reserve, వాసా, వా 

(a ప్ర 

(ఏకే? కరథతగ్య పతిః! సీ॥ ౧-వశేభై కరథ త్ర ట్రా = ఒక 
యేను౮లస నొకరథమును మూండుగుజ్ఞము 
లును గలిగి పఖ్బపదాతికా = ఐదుగురు కాలి 
బంట్లును గల చీనజేరు, A platoon, 
agtRref dar. 

(ప త్త (స్రైగు పత్మ్య నః = పత్త ర వయవములయిన, యథ 

డైన్సరై షః క్రమా| త్తరమ్ = ఉత్తరో త్తరమును, త్రిగుళైః = 
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చాఖ్యా యథో త్తర ముమ్మడింప(బడిన, నై (ః=సమస్థములయిన, 

మ్)! ౫8౭! సేనాము గజ రథ తురగ పడాతులతోో* గూడియున్న 
ఖం గులుగణా వా యేడుసేనలకు, క్రమాత్ =వరునగా, చీనా 
హీని పృతనా చమూూః। ముఖము మొదలయిన యీడును, ఆఖ్యా 8 = 

అసికినీ పేళ్లు, అనలా, 9 పత్తులు = సనాముఖము, 

3 సేనాముఖములు =గులుము, .  గుల్ఫములు = 

గణము, 3 గణములు =వాహీని, 9 వాహీ 

నులు=పృతన, 3 పృతనలు = చమువు, ౩ చము 
వులు=అనీక్ని అని యర్థము, నీేనాముఖమ్॥! 
న॥ గుల్బః - గణః॥ వు! వాహినీ - పృతనా - 
చమూః-అసీకిసీ॥ వీ॥ 

(దశానీకి) న్యమో అమెహీణీ! సీ! ౧-దళ =పది, అనీకిన్యః= 
హీణ్య అనికినులుగూడిన పేరు అనగా ౨౧౮౭౦ 

వనుంగులు, అన్నిరథములు, ౬౫౬౧౦ గుజ్రి 
ములు ౧౦౫౯౩౫౦ కాలిబంట్లును గల శన 

పేరు అషాహిణి, A complete army, 

(థ) నంపడి॥ ౫౩|| నంపత్ |! ద్! నంప _క్రిల( శ్రీః “ల శ్ర నీ 

నంప త్తిః ః(శ్ర్రీ(శ్చ)లక్నీ 
శ్చ auf 

విపక్స్యాంవిపడా। విప త్రిణవిపలత్॥ ద్॥ అఆపత్ ॥ ద్, నీ॥ ౩- 
ఆపద పేళ్లు, Adversity; poverty, గంగా, 

;ష నం జ య్ సంపదపేళ్లు, SUCCess Or prosperity, 

కడా! 

అయుధం (తు) ప ఆయుధమ్ - ప్రహరణమ్ జా శ ప్రైమ్ జా 
హరణం క న్రమ న్రో అ న్ర్రమ్॥ న ॥ర-ఆయుధము కే పేళ్లు, A weapon, 

efart. 

(వుథా స్ర్రీయా)॥ ధనుః! న్, న॥ (పా) ధనుః! ఉ,వు! (పా) 
౫9౯! ధను శ్చాపౌ ధనూః! సీ! చాపః॥ న్న! ధన్వ! న్! శరాస 



$ రానన కోదణ్ణ 

కను! ఇపూ్టసో 

(=ప్యభథకర్లన్య) 

| ౫*రం౦| 

క్కి రస్యా) టనీ 

ేధా తలం (జ్యా 

వార నే)॥ ౫*ర౧॥ 

అమర కోశము (ద్వితీయ 

నమ్-కోదణమ్- కారు కమ్! న॥ ఇప్వానః! వు! 

౭-వింటి పేళ్లు, A bow, ఇత్త, 

కాలపృష్టమ్! న ౧ - కర్లన్య = కోర్లుని 

యొక్క, శ రాసనమె=వింటిచేరు, The bow 

of Karna, ఇళ wr iran. 

గార్జవః-గాణ్ణివః! వ్న॥ ఒరి రా క వీధ్యజన్య = 

అర్జునునియొక్క_, శరాసనమ్ = వింటి పేరు, 

ఇళ 

కోటి;-అటనీ (పా) అటనిః॥ వీ॥ ౨-అన్య = 

ఈ వింటికొప్పుపేరు, Notched extremity 

ofa bow, wea. 

గోధా॥ వీ! తలమ్! న॥ ౨ - జ్యాఘాత వా 

రహే = వింటినారి దెబ్బ తప్పించుట క చేత. 
) Q.___ 

గట్టుకొను తోలుపేళ్లు, Leathern fence 

for the arm. 

ల స్తక | వు! ౧- ధనుర్శధ్యమ్ = వింటి 

నడుముపేరు, Middle of the bow, gz 

AT Aq AUT. 

కారీ జ్యా శిళ్టసీ వొర్వీ = జార్ష - శిళ్ణని! వీ! గుణం! ఫు! ర- 

స్యా) త్స) త్యా 

వింటినారి పేళ్లు, The bow-string, త్రాగ, 

ప్ర త్యాలీఢమ్-అలీఢమ్॥న॥ ౨ను, ఇత్యాది 

౮ లీఢ (మితా అన్నందుచేత, నమపదవ్, వి శాఖమ్, మణ్ణ 

ర పష్బూకమ్)! 

౫ ల_9|| 

లమ్! న॥ 3 ను, స్టానపష్బుకమ్ = ఈఏ౫గీను 

అయిదువిధముై న పిలు కాండ్ర నీలుకడ పేళ్లు, 

ఎడవుకాలు ముందరికి వాంచి నిలుచుట 

పృత్యాలీఢము, కుడి కాలు ముందరికి కాంచి 
టో 

(నిలుచుట యాలీఢము, రెండుకాళ్లు సమముగా 
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నిలుచుట నమవదము, రెండుకాళ్ల్గ నడుమ 

జానెడు ఎడముగలిగి నిలుచుట విశాఖము. 

రెండుకాళ్గును మండలాకారముగ నిలుచుట 

మండలము, Five attitudes in shooting. 

లత్యుంలతుంశ ర లత్యుమ్-లకమ్-శ రవ్యమ్॥న॥3-గుతి పేళ్లు, 

వ్యం (చ) A butt or mark, అభా, సరా. 

శరాభ్యాన ఉ పాన శరాభ్యానః॥ ఫు! ఉపాననమ్॥ న॥ ౨-విలు 

నమ్! వి ద్య నేర్చుకొనుట పేళ్లు, Archery, 

లతల? 

పృషత్క_ బాణ వీథి పృషత్క_ః - చాణః = విధిఖః-అజిహ్ఫుగ కా 

ఖా అజిహ్మగ ఖగ ఇగఅకుగ క కలము మార్గణకశరః (పా) 

కుగాః! ౫ర౩॥ కల నరః - పత్తీ! న్! రోపః॥ వు! ఇషుః! ప్ప! 

మృమార్లణ శ్రరాః ౧.9 - అమ్ము పేళ్లు, An arrow, షరా ఇగ, 

పీల్తీ) రోపఇషు (క్వ క్ష 
యోః)! | 

ప్రత్వేడనా (స్తు, _ ప్రత్వేడనణనారాచః॥ ఫు! ౨-నారసము 
నారాచాః వేళ్లు , An iron arrow, #1 ఇగ ఇం, 

| 

పో నాజి పతు.ః - వాజః॥ ఫు! 9- గతుల చేళ్ళు, 

((శ్ర్రీమా శ | టెక్కు oY, Feathers of an arrow, ముందు 

౫5 ర చెప్పగల నిర_న్తదిస్ధలి ప్రక శ బ్దములు ప్ర త్రి! 

గగ ఇ ఇళ, 

నిరస్థః (ప్రహి తే నిర స్ట! ౧- ప్రహితే = వేయబడిన, 

చాచే) బుిసే= భాణముపేరు, Shot, as an arrow, 

Sier gar dt. 

(విపా శ్రే) దిద్ధలి దిగ్ధ౭ాలి స్తక్ః! ౨ - ఏపా = విషము చేత. 

_ప్పక। బూయలయిడిన బాణము చళ్లు, Poisoned 

arrow, గాప్ ఉల 



274 ఆమ ర కోశము [ద్వితీయ 

జ తూణః - ఉపానబ్దః-తూణీరః-నిషబ్బః! వు! 
ణిరనివట"ఇరుధి (ర్ట ప ఇషధి: slf ప్ప! తూణీ! న్నీ ౬-అమ్ములపాది 

యోః)! ౫౮౫॥ తూ పేళ్లు A quiver, TT, న ఆ 
ఖ గై(తు) స్ న ఖడ జ కని స్ర్రైంశః-చన్ష ) హానః-అసి;రిష్టి1- 

చళ్ల. కాను. కాక్నేయకః-మల్డలాగ శాక రవాలః (పా) కర 
కౌతేయకో మజ్జులా| పాలః -క్చేపాణః॥ప్రు! -ఖడ్లము చేళ్లు, పెద్దకల్తి, 
(గ కకర వాలః (కృపా 

డన్)! రీ | 

త్సరుః (ఖ "దిము త్పరుః॥ ఫు! ౧- ఖజ్లదిము సై = ఖద్దము 
హ్టౌస్యాత్ ) జముదాడి మొదలయిన యాయుధముల విడి 

పురు, పరుజు, A hilt or handle, గ, 

A scimitar, ఇంగా 

మేఖలా (తన్ని బన మేఖలా॥ న్సీ॥ ౧-తన్నిబన్షనం = అ యాయు 

నమ్) | ధము జూజకుండ మణికట్టునం గట్టు కట్టు పేరు, 

A sword knot, mtd. 

ఫలకో (ఒ స్రీ) ఫలక ప్న! ఫలమ్- చర్చు॥న్,న॥ 3-అరిగ 
ఫలం చర్మ | పేళ్లు, “కేడెము, A shield, zr, 

నంగ్రాహో (ముష్టి సం ్రగ్రాహః॥ ఫు! ౧ - అన్య యః ముస్ట్ర 8 = 
రస్య యః)! ౫ర ౭|| ఈ యరిగప్టు. విడిపేరు The grip ofa 

shield, zre 7 ఇ క్ల fe; daa. 

ద్రుభుణేముద్దరథు ద్రుఘణ:-ముద్దరః-ఘనః॥! ఫు! ౩ - ఇనుప 
నో గుదిపేరు, A Mallet, gmt, 

(స్యా) డీలీ కరవా శలీ (పా) ఈలిః-కరవాలికా (పా) కర 
లికా। పాలికా॥ నీ! ౨-తులువక తిచేళు, A 3020 

—O య 

sword, ఇళ, 

భిన్లి పాలస్సగ | .భిన్షిపాలః (పా) భీక్జాపాలః - స్ఫృగః॥ ఫు! 
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(స్తు) త్యా ౨-హాస్త గ హణమైన విడిచివాటుగుదియ వేళ్లు, 
A short arrow. 

పరిఘః పరిఘాత పరిఘః - పరిఘాతనః॥ వు! ౨ - ఇనుపక ట్ల 

నః ౫రో౮ా॥ గుదియ పేళ్లు, A bludgeon, అ 

(ద్వయోః) కుకా కుఠారః॥ పృ! స్వధితిః-పర శుః-పర శ్వధః। 
ర స్స ఏధితిః పరశు స్య ర-గండ గొడలిచేళు, AN axe, mT. 

(UU GG య 
(శ్చ) పర శ్వధః। 

(స్యా) చ్చ న్ర్రీణా శస్త్ర - అసివు త్రీ) - ఛురికా-అసిధేనుకా! 

సిఫ్రు త్రీ (చ) చ్చురి కా సీ! ర - సురియక త్తిపేళ్లు దూర కల్సి 
నాసిధేనుకా! గలనా! A knife, ఇ. 

(వావుంసి) శల్యం శల్యమ! ప్న! శజ్కుః! పు! ౨-వసిచేళ్లు, 

శజ్కు (ర్నా) సెలక కై, A Javelin, the pointed end 
'ofan arrow, ఇల ఇగ st 

నర్వలాతోమరో నర్వలా (పా) శర్వలా! వీ! తోమరః॥ న్న॥ 

(ఒ(స్ర్రీయామ్,' 9 - నేజూ పేళ్లు, చిల్లకోల, An iron crow, 

IAT. 

ప్రానః-కున్తః। ఫు! ౨- ఈంయె పేళ్లు, బక్లెము, 

'A bearded dart, ATT. 

కోణ( స్తున్ర్రీయః) కోణః! వు! పాళిః-అ *:-కోటిః! సీ! ఈ- 
పాళ్య శ్రి కోటయః॥ అంచు వేళ్లు, కొన, Sharp edge of a 

Rol |sword, TI Ht Tt. 

న రారభి సార న నర్వాఖభి నార ః-నక్యాఘః-న కనన్న హన ః॥ 

రాఘ న్పర్వనన్నవా | వు! 3 - సకలసేనయు యుద్దమునకు నాయ త్ర 

నా (రక)! పడుట పేళ్లు, Assembling of a complete 

army, ETAT. 

లోహాోభిసారో౭_ లోహోభిసార 8|| ఫు! ౧-యుద ప్ర యాణాదు 

(శ్రుభృ తాం రాజ్ఞాం లయందు, అస్త్ర భృ తామ్ శా అయుధమును 
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పీ రాజనావిధిః)| 

Ao 

ధరించిన, రాజ్ఞామ్ = రాజులయొక్క_, పీ రాజనా 

విధిః = ఆయుధముల ని వాళిం సు చేరు 

Lustration of arms, er Izan. 

(యత్సేన యా౭ అభిపేణనమ్! న॥ ౧-సేనయా = సేనతో, 

భీగమన మరా త) దఖి అరౌ=పగవానికి అభిగమనంయల్ తత్ = 

సేణనమ్! ఎదురుగాంబోవుటపేరు, March to repel 

ian army, a7 TT att. 

ne వీ ఎణమ్- యాత్రావ వ్ర జ్యాఒ ధి యా కా వృజ్యా! ని॥ అభిని ర్యాణమ్ 

నిర్యాణ గ ప్రసానం పృస్థానమ్ - మనమ్॥ న॥ గమః॥ ఫు! ౬ - 
గవునం గమః॥౫౫% 5) గలువనిశ యిం చిన రాజులయొక్క_ పయనము 

చేళ్లు, March of an assailant, 4g 41. 

(స్యా) ఊాసారః ఆసారః॥ ఫు! ప్రనరణమ్। న॥ (పా) స్తన 

ప్రనరణం |రణే॥ సీ! ౨- అంతట 'సేనవ్యాపించుట పేళ్లు, 

Surrounding a foe, Yt. 

చక్రం (చలితా, ప్రచ కృమ్! ౧-చలితమ్ = కదలిన సేన పేరు, 

)| ఇది అమరమాలో క్తిచేత An army in 

motion, ar xt en. 

ప 
w 

కమ్ 
ees 

(అహి తాన్న్రత్య అభి క్ర కము; (సా) అతి (క్రముః! ఫు! ౧-అహి 

ఛీతస్య రణే యాన) | కౌకప్ర పే = శశ్చవులనుసూర్చి, అభీతన్య = 

మభిక్ర మః! 1131 భయమలేని. ఫురువునియొక్క, రకో= యు 
విషయ మై, యానమ్ = పోవుటపేద 

A gallant attack, iar. 

వ తాళికా బోధ నై కాళికబోధకరః॥ ఫు! ౨- వేకువను ల్ 
కరా? రాజుల మేలుకొలుపు పాఠకుల సే ళు 

Mi instrels that awaken kings at dawn, 
dane. 
| 

eam గలి | బు చ్వాక్కికా ఘాక్ట్టో'కా | వా -ఫరార్జుక 8 ౬! వు! ౨-అనేకులుగా. 
[ని కే 

దొ క్ర 
క్ 
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(ర్హ కాం) గూడి. సో త్రముచేయువారిశే పేళ్లు, Bards in 
/ 
throngs, ho chant in chorus, aT, 

భుంటావాద్యముచేత ని ద, మేలుకొలుపు వారి 

చేళ ని కొందటు, 
౧౧ 

(న్యు) రాగా స్తు మాగధః - మగధః (పా) మధుకః॥ ఫు! 

ముగధా ౨-వంశావళిని జదువువారి పేళ్లు, A bard by 

birth, ard. 

వనినః స్తుతిపాఠ వస్తీ॥ న్ | స్తుతిపాఠకః॥! వు! ౨ - పరాక్ర, 

-కాః॥! 2 ey మాదులను స్తుతించువారివె పేళ్లు, A pane. 

gyrist, ఇ, 

నంశ ప్ప'కా (స్తు నంశ _ప్పకః॥పఫు!! ౧-నమయాత్ = ఒట్టు బెట్టు 

నవమయా త్సం గ్రా వూ క నుటవలన, నం గ్రామాత్ = యుద్ధమునుండి, 

దనివ ర్రినః)! అనివ_ర్థినః = మరలనివారిపేరు, Chosen 

soldiers sworn not to recede, ఇగ కః 

Ip 

శేణు (ర్ల ష్టయోః చేణుః॥ ప్ప! ధూలిః॥! వీ! వాంసుః (పా) 

(స్ర్రీయాం) ధూలిః పాంఠుః॥ ఫు! రజః॥ స్, న॥ ర - ధూళి పేళ్లు, 

పొంసు (ర్నా నద్వ 0654 క్షణ. చూర్హః॥ ప్న! వదః! ఫు! ౨-, 

యో) రజః! సీ! కవ స్తువును నొట్టన వొాడి-పే పేళ్లు, Powder. 

చూనే మ్: మొరముతో. గూడిన ధూళివేళ్లని కొంద 
అందురు. ఈ ౬ ను ధూళీ: పళ్లని కొందటు, 

స్సముక్సిజ్హ విజ్ఞుల సముక్పిళ్లుః - విష్ణలః॥ వు! ౨ - భృశమ్= 

(భృశ చూకులే) | మిక్కిలి, ఆకులే కలగిన సేన మొదలయిన 

వ స్తువుపే పీళ్లు AN army &c. in great dis- 

order, TdF. 

పతాకావజయ నీ పతాకా - చె జయ వీ! పీ! శేతనమ్! న। 
ce ఎజి ర aD క 
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(స్యా కే_తనం ధ్వజ ధ్యజమ్॥ ప్న! ర-ెబక్కె_ముశే పేళ్లు, A flag or 
(మన (స్ర్రీయామ్)! banner, xz. 

Xe | 

(సా) వీరాశంసనం | _ వ్రీశాశంననమ్॥ న॥ ౧ - - అతిభయ ప్ర పదా= 
(యుద్ధభూమి ర్యా౭లి మిక్కిలి భయంకరమైన, యా= ఏ యుద్ధభూమి 
భయప 0 ప్రదా)! కలదో, సా=ఆ యుద్ధభూమి పే పెరు, The post 

|of danger, ఇళ qaqfi. 

(అహంపూర్వమహం అహంపూర్వికా॥ నీ! ౧-అహంపూర్వమ్ = 
పూర్వమి)త్యహం పూ  జ్లన్సు మందుచేసెద, అహంపూర్వమ్ = నేను 
ర్వి కా[ క్రియా)॥ ముందు చేసెదనని ముందు చొచ్చు, క్రియా= 

౫౫ | క్రి య పేరు, Emulation for precedence. 

ఆహోపురువికా! ఆహోస్రరువి.-కా॥వీ॥ ౧-దర్చాత్ =గర్భము 
(దర్చా ద్యాస్యా త్సం| వలన, అళ్ళని = తనయందు, నంభావనా = 
భావనాత్మని)! అడ్డము లేని సామర్థ్యముగలదనితలంచుట వేడు, 

Self-exultation, agara. 

అవహామహామికా(తు| అపహమహమికా।! న్నీ! ౧-పరనృరమ్ = నేన 
నాస్యా త్పరన్పరం సమర్థుండను, నేనె నమెస్థుండ నని వీరుల కొకఠ౭ 
'యోభవ త్యహంకా రోొకదికి యః అహంకార! =వ ఎ యహంకారము, 
రః) ౮ గలదో, సా=దాని* పీరు, Military vaun- 

ting, eT, 
ద్రవిణం తర స్స ద్రవిణమ్- -తరః॥ న్! నహః! న్॥ బలమ్- 

హో బల క్ ర్యాణి శౌర్యమ్-స్థామ। న్ ॥ శువ్మమ్! న॥ శక్తిః వ్వీ॥ 
స్ట్థామ,,. థు ష్ణ O చ| జ పరాక్రమః - ప్రాణః! వు! ౧౦ - బలిమి పేళ్లు, 
క పరాక్రమః 

ప్రొ కళల gth, bravery, GTA. bal 
విక్రమ _న్త్వతిశక్తి విక్రమః! వు! అతిశకితా! సీ! ౨ - అధిక క్ర 

UYU 
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మన బలిమి సేళు, Heroic valour, Extra- 
Qa య 

తా! ౫౫డా॥ 

ordinary prowess, faqmr. 

ఏరపాణం (తు య| వీరపాణమ్॥ న॥ ౧ - రణే = యుద్ధము, 

తానం వృ స్తే ఛావి |వృ కేవా = నడచియుండంగానయిన, భావి 

నివా రగే) 'నివా=నడ వంబో వుచునుండంగానయిన, 
పానమ్ =వీరులు చేయు మద్య పానము పేరు, 

Drink of warriors, Ht gird. 

యుద మా యోధ యుద్ధమ్-ఆ యోధ నమ్-జ న్యమ్- ప్ర థనమ- 

నంజన్యం (ప థనం౦ (వవిదారణమ్ ఎం మృధమ్ లా ఆన్క.న్షనమ్ ఆ 

ప్రవిదారణమ్!౫౬౦| నజ కమ్ - నమిోకమ్ - సాంపరాయికమ్ (పా) 

మృధమాస్క_న్లనం న|నంపరాయికమ్॥ న॥ సనమరః - అసీకః - రణః॥ 

జం నమకం సాంప ష్న కలహాకావి గృహఃనం ప్రహారః-అభినంపా 

రాయికమ్ | (అస్త్ర తః-క లిః-నంస్ఫోట ః:-నంయుగ $-అభ్యామర్షః య 

యాం) నవురాసనిక నమాఘాతః$ - నం గ్రామః య అభ్యాగమః-ఆహా 

రణాః కలహ విగ్ర వః-సముదాయః! ఫు! నంయత్ - నమితిః - 
వా॥ ౫౬౧! సంప్ర అజ - నమిల్ ॥ త్ ॥ యుత్ ॥ థ్, సీ! ౩౧- 

హో రా భి నం పాతకలి యుదముపేళు, నంయ చృబ్దమును ఆజిశ'టై 
థి యం ది ఏ 

సంస్ఫ్రోట నంయుగాః!|మును పులింగములును గలవు, War, 

అపు లు 

అభ్యామక్ష నమాఘా | బ్షంగల combat, 3. 
త నంగామా ఛ్యాగ 

YU | 

మా ఒహవా;ః॥! 

el నముదాయః 

(స్ర్రైయ) స్పంయ త్స 
మి త్యాజినమిద్యు ధః। 

నియుద్దం బాహు నియుద్ధమ్- బా హుయుద్ధమ్। న! ౨=- భోజ 

యు ద్దే (౬థ) యుద్ధము జేళ్లు, పెనంగులాడుట, . Close 

fight, struggle, ఇ ఇక. | 
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ల ల్ల్లలల్లూల్లర్రాల్త్లా 

తుములం (రణనం ' తుములమ్॥ న ౧-రణనంకు బే = శెండు 

కులే)! ౫౬.91 | నేనలు దొమ్మిగాం దాతూట పేరు దొమ్మి 

యుద్ధమును, A confused combat, క్రత్తణ 

శశ. 

శ్వేడా (తు)సింహ (౫ (పా) తళా! సీ! సింవానాదః॥ ఫు! 

నాద (స్పా ఫ్ ) - శత్రువును భంగపెట్టుట వై చేయంబడు 

వాబ్బరత పేళ్లు, War- whoop, aaa. 

(కరిణాం) ఘటనా, థుటనా-ఘటా! సీ! ౨-వనుంగలయొక్క_ 

ఘుటా। గుంవు వేళ్లు, Troop of elephants, zrfudt 

శా జక. 

క ననం యోధనం క ననమ్! న! యోధనంరావః! వు! _౨- 

రాపో యుడమున భటుల మోతె పేళ్లు, వ్రాలాపము 

లని కొందణు, Mutual denance of 

combatants, fed. 

బృంహీతం కరిగర్డి బృంహితమ్। న॥ కరిగక్టితమ్॥ న॥ ౨ - 

తమ్! ౫౬'౦|॥ వనుంగుల మోత వేళ్లు, Roaring of ele- 

phants, ఇరగ at fared. 

విస్ఫారో (ధనుషః విస్సార 8॥ ౧ - ధనుషః = వింటియుక్క_, 

సానః) స్వానః= మ్రైంత పేరు, Twang of a bow, 

లల్రక్తా[?. 
పటహాఒడమృ రా పటహః-ఆడమ్బ ర ః॥ ఫు! ౨-యుదమునం 

(నమా) | దలి సంరంభము పేళ్లు, యుద్లమునందలి నిస్సా 
ణప యత యని కొందు, Drum used 

in battle, ad. 

ప్ర సభం (తు)బలా ప్రనభమ్! న॥ బలాత్కారః -హఠః॥ వు! 
ఏ-బహాత్కారముశే పేళ్లు Violence, force, 

THT. 
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(=.థ)స్టలితంఛలమ్) | నలితమ్ - ఛలమ్! న॥ ౨ - యుద్ధమున 

Nex మర్యాదతప్పుట పేళ్లు, Fraud; stratagem; 

circumvention, కళా 

అజన్యం (క్రీ బు,  అజన్యమ్! న! ఉత్పాతః - ఉపనర్లః॥ ఫు! 

ఉత్పాత ఉపనర్ల (స్స 3 - ఉత్పాతము పేళ్లు, A portent, any 

మం శో యమ్) | unusual phenomenon boding cala- 
1070 $cqTd, 

మారా (తు) మూర! సీ! కశ్ళలమ్॥ న॥ మోహాః॥ ఫు! 
కళలంచోాహోేజ (9 - సొముసిలుట చేళు, మెయినుఅచాట, 
౮ Fainting, Hal. | 

ప్యవమర్ష( స్తు)వీడ, అవమర్దః॥ వు! వీడనమ్॥ న! ౨-పరచ క్ర 

నమ్॥ ౫౬౬ |ముచేతనై న చేశముయొక్క_ రాయిడి పేళ్లు, 
ఒరసికొనుట, Devastation, fia, 

అభ్యవన్క_స్షనం త్వ అభ్య వన్క_న్షనమ్ య అ భ్యాసాదనమ్! న 

భా సాదనం ౨-మోసముచేం బరచ కృము (నా క్రమించుట 
చళ్లు, దోంవుడు, Striking to disable the 

foe, assault. 

విజయో జయః! విజయః - జయః! ఫు! ౨ - గెలువు పేళ్లు, 
Victory. గాకా. 

చరశుది పతీ! వెరశుదిః! నీ! పతీకారః! ఫు! వైరనిర్యా 
తా ధి Uy - థి 

“కాదో వైరని ర్యాతనం నమ్! న॥ ౨ -పగద్ ర్చి కొనుట పే లు 

(చసా)॥ గజ ౭॥ | Revenge, IAT. 
ల ర్ట టా ళం _ న - 
పధ్రా వ్ ద్దా/వ ప్రద్రావః ఉద్దా)వః సం ద్రావః సంచా 

నం ద్రావ సందావా వః-వి ద్రవః-ద్రవః లో ణి 

విదవోద్రవః | అపక్ర నమ్! న! ౮ - పాజీవోవుట పేళ్లు, ight; 

మోజఒపయానం (చీ) |retreat, ge, TIT. 

(రణేభజ్ఞః) పరా పరాజయ ః॥ ఫు! ౧-౮ కో = యుద్ధమునందలి, 
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జయః॥ ౬౮|| భబ్దః=ఓటమి పేరు, ఓీడుట, Defeat, vera, 

zr, 
పరాజిత పరాభూ పరాజితః-పరాభూాత ॥ తి॥ ౨-ఓడినవాని 

తౌ పళ్ళు Defeated; vanquished, qirfia, 

(డ్కిము) నష్టతిరో, నష్టణతిరోహీతః॥ తి॥ ౨ - ఓడి దాగిన 
పీతా నం వాని వేళ్లు, Missing; having disappea- 

red, mraz. 
పమాపణం నిబ ప మాపణమ్ - నిబర ణమ్-ని కారణమ్ - UYU UU యా 

రణం నికారణం ని నిశారణమ్ (పా) విశారణమ్ - ప్రవాననమ్ - 
కారణమ్! ౫౯! ప్ర | పరాననమ్ - నిషూదనమ్-నిపౌంసనమ్-ని ర్యా 
వాసనం బరాసనం హాన్స్ _ సంజ్ఞ పనమ్-నిర్ల )గ్ధనమ్-అపాసనమ్- నిహషూదనం ని ప 
a సి వినర ణమ్-నిహూన నమ్-వణనమ్-పరివర నమ్ - నమ్! నిర్యాపణం నం చావా ము-విశననమ్ క్ ది త్ర 

జ్ఞపనం నిర్ణ గన్ధన మపా నిర్యానన =పీశ ననమ-మారణ NY ఫాం 

నిపహాననం తణనం పరి ఉజ్జాననమ్!న॥ ఆలవు క-విష్ణ. -విశ రక-ఘాత $= 
_ ఎ | వర్ణనమ్ |! నిర్యాసనం ఉన్నాథః (వా) ఉన్హంథః వధః! ఫు! ఈ 3౦ 

విశననం  మారణం యు చంపుట వేళ్లు, Slaughter; killing; 
ప్రతిఘాతనమ్ | ఉ destroying, ఇచ్చి TTT, Tra. 
దానన (వ్రమథన 

క్రథనో జ్ఞాసనానిచ। 

అఆలమవిజ్ఞ వీళశ ర జ 
ఘాత్ న్మాథ వధా 
(అవి! ౫౭|| న్యా 

త్) 

పజ్బాతా కాలధ పజ్బ్ప తా॥సీ॥ (పా) పళ్బత్వమ్- కాలధర్భః- 
రొదిషానః ప -ప య - _ ఎ చటానః వ్రలయో దిష్టాన్తః వ్రలియః - అత్యయః-లఅ న్గః-నాళః॥ 
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౭_త్వయః। అనో నా 

శో (ద్వ్యయో) | రృ 

త్యుర రణం నిధనో2. 

((స్రీయామ్)! ౫ ర ౩ | 

పరాసు ప్రా ప్తపు పరానుః - పా ప్రా ప్రపజ్బుత్వః-ప రేతః-ప్రే వే త్రః= 

త్య పచేత దైతే నంస్థ స 

తాః] మృత పమోతే” 

త్రిస్వేతే) 
శ్రా చితకా చి చితా-చిత్యా - చితిః॥ సీ! 3-సౌదపేళ్లు, 

తిః ((స్ర్రైయామ్)! 

స ౭ ఈ ॥ 

కబన్టో (2౬ శ్రీ క బస్థః 8! వ్న॥ ౧-క్రియాయుక్ష కమ్ =న_ర్తన 

క్రియాయు క వాప క్రి యతోం గూడిన , "అపమూర్థక లేబరమ్. = 
మూర్ధక లేబరమ్)! కపోయినశరీరము"ే చేరు, A headless trunk 

retaining life, ఇళ. 

ఫు! మృత్యుః॥ ప్ప! మరణమ్॥ న! నిధనః॥ ష్న॥ 

౧౦-వావువేళ్లు Death, ఇనా dla. 

ంస్థితః - మృ? -ప్కమోతః | త్రి! ౭-చచ్చిన 

వానిచే పేళ్లు, Dead, perished, నఖ 

A funeral pile, గాం. 

శ్శశానం (స్యా) శృ శానమ్-కితృ వనమ్! న॥ ౨-శ్ళ శానము 

తిత్సవనం చేళు, ఒలికిమిట్ల, Cemetery; cremation ఎల గ టె 
ground, #4. 

కణపశ్శవ (మ(న్ర్రీ| _కోణపః॥ ఫు! శ-మ్॥ ప్న! ౨-వీనుంగు పేళ్లు, 
యామ్) ॥ ౫ ౭౫1 Corpse, #14. 

| 

జ Oat ర్ అడు | ర్స్ ప్రగ్గహో పగ ప్రగ్రహః౭ఉపగ వాః॥ వు! బస్టి॥ న 3- 

A prisoner, a man or beast confined, 

షి, 
కారా! వీ! బననాలయః! ఫు! ౨- చెటు "కారా (స్యా) ద్భస్థ ణు న 8! ఫు 

నాలయే! సాలపేళ్లు, A prison or Jail, జెళ్ళ, 

(వుంసి నవ్య అనవః! ఆ, బl వాణాః! అ, బ, ఫు! ౨- 
ల 
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భవః ప్రాణా శైవం) (ప్రాణముల పేళ్లు, Inspiration and respi- 

ration of five sorts, TI, కషం. 

జీవోజఒసుధారణమ్॥ జీవః! ఫు! అసుధారణమ్॥న॥ ౨- ప్రాణముల 
| 

సో ౭౬|| ధరించుట పే ష్, Life, కా aro, 

ఆయు రీవితకాలో| ఆయుః॥ న్, న॥ జీవితకాలః! వు! 9౩= 
జ 

(నా) ఆయుస్సు పేళ్లు, బ్ర తికియుండుకాలము, తీరం; 

duration of life, za, wr. 

బజీవాతు ర్లీవనౌవ జీవాతుః॥ ఫు! జీవనాప.ధమ్! న॥ వాతి 

ధమ్! కించు మందు పేస్టు, A drug to revive the 

dead, zat 

ఇతి మ త్రియవర్లః మ త్రియులతోం చేరిన పదనమాహము 

ముగిసెను, 

ఊర వ్యాడొరుజూఅ డోర వ్యః-ణారుజః- అర్యః-నై శ్యః- భూమి 
క్యా శ్వా భూమి న్నృక్! న్ | విట్! ఫు! ౬ - శె వై శ్యుల పేళ్లు, 

స్పృృశోవిశః! ౫౭౭| A Man of the agricultural 0 or mercan- 
tile tribe, షల, 

ఆజీవోజీవికావారా| ఆజీవః॥ ఫు! జీవికా- వార్తా-వృ త్తిః! నీ! 
వృత్తి ర్య్వర్తన జీవనే! వర్తనమ్-జీవనమ్! న॥ ౬ - సామాన్యముగా 

జీవనోపాయముశే పేళ్లు, బ్రతుకు, Livelihood; 
profession, ఇ షన. 

((స్ర్రీయాం) కృషి. కృషి | న్సీ| దున్ని పెర పెట్టుట, Agri- 

పాశుపాల్యం వాణిజ్యం culture, Wa, పాళుపాల్యమ్॥ న! గోమహి 

(చేతి వృ త్తయల)! ప్యాదులను పాలించుట, Pasture, gure, 

౫౭౮॥| వాణిజ్యమ్॥ న॥ 'బేరమాడుట, Merchan- 

dise, ZIT, ఇతి=ఈ 39 ను, వృత్త త్రయః = 

ప ప్ర ల్యేకముగా వె వై శ్యవృత్తుల పేళ్లు, 
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సేవాశ్వవృ త్తి సేవా-శ్వవృ త్తిః॥ సీ! ౨ - కొలువుగొలు 

చుట పేళ్లు, ళూద్రవృ ర్తి, Service, dat, 

రన్నతం కృషి. అనృతమ్॥ న॥ కృవి.:! నీ! ౩-దున్ని పైరు 
పెట్టుట పేళ్లు, Husbandry; agriculture 

fr, ఇళ. 

. (రుఖ్బశిలం, త్వ బుతమ్॥ న! ౧ -ఉఇలిలమ్ = (ఊరులలో. 

తమ్! బడియున్న గింజల _ జేటుక్ెని బ్రతుకుట 
| 

'ఉంఛము, Gathering of grains, ముళ్ల 

లోబడిన వెన్నులు చెచ్చుకోెని బ్రతుకుట 

నిలము, Gleaning ends of corn,) ఈ 

| రెంటికిని పేరు, 

( చ్యేయాచితాయా మృతమ్॥ Alms solicited, అమృతము 

చితయో ర్యథానం న।! Alms unsolicited, జ్యే=౨ను, యథా 

ఖ్యం) మృతామృ తే! నంఖ్యమ్ = వరునగా, యాచితాయాచి 
౫ ౭౯|| తయోః = ఒకరినడిగి బతుకుటకును నాకర 

| నడుగక బ్రతుకుటకను పేళ్లు, 

న త్యానృతం (వణి స త్యానృతమ్॥ న॥ ౧-వణిగ్నావః= బేర 

గావ) |మాడుట, కయవి కృయాది వ్యాపారము పేరు, 

Traffic, commerce, ma fama. 

(స్యా) దృణంపర్యు బుణమ-పర్యుదజ్బునమి। స! ఉద్దారః। ఫు! 

దబ్బునమ్! ఉద్ధారోఒ 3-అప్పుపేళ్లు, Debt, షర, 

ర వ యూోగను క్షనీదం. అర్థ ప్రయోగ ః॥ ఫు! కువీదమ్! న॥ వృద్ది 

ఇ జీవికా॥ సీ! 3 - వడ్డి పేళ్లు, Usury, Profes- వృద్ధిజీవి కా! ౫౮|| 

sion of money lenders, diz. 

(యాచ్చయా ప్తం)| యాచితకమ్! న॥ ౧ - యాన్థయా=అడు 
యాచితకం 'గుటచేత, ఆ ప్పమ్ =,పొందయండీన వ స్తువుపేరు, 

] లాన్ | 



286 అమర కోళ మా [ద తీయ 

ఎరువును A loan; a borrowed thing, 

a ఇన్నా. 

(నిమయా) దాపమి ఆపమిత్యకమ్॥న॥ ౧-నిమయాల్ =మాద్చ 

త్యకమ్! కొనుటవలనం  బొందంబడిన వసువు పేరు, 

A thing obtained by barter, 

ఉ_త్తమర్షశ బ్బము మొదలు ముందు చెపు. 

గల శబములకు “ఉ తమరాదయ ని, మి” 
టయ ఎ రా 

అని లింగము చెప్పబడును, 
(8 

ఉత్తమ ర్లాధమ। ఉత్తమర్గః = 07661009 ఈగ, అధ 
క్లౌ(ద్వాపయో కృ మర్లః = Debtor, శ ఈ ౨ ను, రః 

ర్ం 
గ్రావాకా కృమాత్ | క్రమాత్ =వరునగా, ప్రయో_క్షృగ్రాహకౌ= 

చేళ్లు, 
కువీదికో వార్షుమీ. కునీదికః - వాద్ధపె.క -వృగ్ధ్యాజీవః-వాద్ధ 

9 - కో వృద్ధ్యాజీవశ్చ వామ! ర - వడ్డ చెత డ్రి తుకు వా ని సే ళు 

ధ్థవీ.। A usurer, gaize. 

శేత్రాజీవః కర్షక మే త్రైజీవః - కర్భకః (పా) కార్భ కః - 
శ్పక్ళవికశ్చ కృపి. కృపి - కృషివలః॥ రీ - దున్ని బ్ర దుకువాని 
వలః॥ ౮౨|| వేళ్లు, A husbandman, xx, 

(కేత్రం) వై) హే వ్రైహేయమ్=A field fit for corn. 
యశాలేయం (ప్రిహీ థాలేయమ్=FOr rice. ఈ ౨ను వఠనగ్యా, 
శాల్యుద్భవోచితమ్)। సఫా శాల్యుద వోచితమ్ = వడ్లు రాజనాలు 

చపడుటకు, దగిన, వేత్రమ్ = జే త్రము వేళ్లు, 

యవ్యం యవక్యం। యవ్యమ్-యవక్యమ్-పన్టీ కమ్! ఈ౩5 ను 
వష్టిక్యం (యవాదిభవ|వరునగా యవాదిభననమ్=యవలు యన 
నంహియలీ )॥ ౫౮31 | కలు వన్టీకలు పండు సే త్రములకో పేళ్లు, 



కాండము వెళ్యవర్హ ము లెద 
, ఎ ౧ 

తిల్య కె లీన (వన్వా తిల్యమ్ - తే లీనమ్॥ ౨ - నువ్వులుపండ 

పోమాణుభజ్లాద్విరూ వేశ్రముచేళ్లు, మాష =మినుములు, ఉమా: 
పతా) । నల్లయగిసెలు, అణు = చిజబువడ్లు, భడ్షా : 

జనుము, ఈ రను పండు శే త్రములకును 
ద్విరూపతా = (మాప్యమ్ - మా షీణమ్ 

ఉమ్యుమ్-పె "మోనమ్, అణవ్యమ్-ఆణవీనమ్ 

భజ్య్యమ్-భాజ్లనమ్ అసి) "ఆెండేసిపేళ్లు, 

మాాద్దిన కౌదృవీ మాాద్దీనమ్ - కౌదవీణమ్॥ ఈ ం౨ను ఆ 

ణాది (శేష ధాన్యో | పదముచేత మాసూరీణాదిశబ్బములును, కేవ 
దృవోచితమ్) | ౫౮ర॥ ధాన్యోడ వోచితమ్ = పెనలు, ఆళ్థు, మసూరీల 

వందలై న యాయా ధాన్యములు పండ 
మే త్రములకో వేళ్లు, 

వీజాకృతం తప్త బీజాక్సతమ్ - ఉ _ప్పకృష్ణమ్॥ ౨-ముంద 
కృషం వి_్తె వెనుక దున్నిన మత్రము పేళ్లు, Lan 

ploughed after sowing. 

సీత్యంక్పష్టం (చ) సీత్యమ్ - కృష్ణమ్ - వాల్యమ్॥ 3-దున్ని? 

వాల్య (వత్ )! తే త్రము వేళ్లు, Ploughed, tilled, ఇగ 

gar ఇగ. 

త్రిగుణాకృతం తృ శ్రీగుణాకృతము - తృతీయాకృతమ్ - త్రీ 

తీయాకృతం త్రి ల్యమ్- త్రీనత్యము! ర-మూ(డుచాల్లే దున్ని * 

ల్యం త్కినీత్య (మువీ శేత్రము పేలు, Thrice ploughed, di: 

తన్ని౯ Ao qr Friar gar ఇగ. 

| 

ద్విగుణాకృ లే (తు ద్విగుణాకృతమ్ - ద్వితీయా కృత మ్_ద్విహ 

తత్సర్వం డిషవూర్యం) ల్యమ - ద్విసీత్యమ్। తత్ = అనునట్ట, పూర్వం 

శమ్న్మాకృత (వపీహ్ర)! నర్వమ్ = ఈ రను, శమ్మాకృతమ (పా, 

వనమ్బాకృతమ్ = అనునది ౧యు, ఈస౫ను. 

|ద్విగుణాక్ళ లే = రెండుచాళ్లు దున్నిన భూమి 
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యందు వ ర్రంచును,. Twice ploughed, 

ZIT IIa Fur a. 

( ద్రాణాథ కాదివా ్రౌణిక ః:-అఢకికః! ఈ ౨ ను, ఆదిపదము 

పాదా) ద్రౌణి కాఢకి చేత ప్రాస్థికాదిశ బృములును వరునగా నిద్దుము 

కాదయః॥ ౫౮౬! |వి క్లెడుభూమికిని, తూమువి త్తడుభూమికిని, 

ఆదిపదము చేత  కంచెండువిత్సభూమి మొద 

లయిన వానికిని పేళ్లు, 

(ఖారీవాపస్తు) ఖా ఖారీకః! ౧ - ఖారీవాపః = ఫు స్పైడువిత్తులు 

ర్రీక్ర విత్తు కే త్రమునకు జేరు, 

ఉ తమరాదయ| ఉ త్రమర్లశబము మొదలు ఖారీకశ బము 
ఎని రా ఆవి ca 2 టు 

(స్ర్రీమ। వణుకు జెప్పిన శ బ్వములు! త్రీ! 

(పున్నవుంసక యో) వప్రమ! a శేదారః॥ ఫు! శ్నేత్రమ్! న॥ 

రుద్రం శేదారః తే| ౩-కే త్రము పేళ్లు, వరిపండు'నేల, స్ గలం, 
₹ఇగా. 

(మస్యతు)%౭1 కై దారకను-ె కై దార్యమ్-తే త్రమ్-కైదా 

డారకం (స్యా |రికమ్॥ న॥ ఈ ర ను అస్య = ఈ జేశ్రము 

త్) శైదార్యం కే|యుక్క, గణే=సమాహమువేళ్లు, వరిషండు 
తృంశై_ చారికం(గ త! శ్రలలగుంప్రు, A multitude of elds, ఈ. 

లోష్టానిలోష్టవః లోష్ట్రము! ప్న! లోష్టుః॥ ఫు! ౨- మట్టగడ్డ 

ంసి పేళ్లు A lod of earth, 

r= 

pol 

€ 

( (చ 
+ 

కోటికో లోష్ట ఖే, కోటిశః (పా) కోటీశః - లోష్ట భేదనః! ఫు! 

దన 4॥ - soy D౨ — మంటిగడ్డలుకొొట్ల్టు క్రో య్య జీ 

A harrow, అగా. 

స్రైజనం తోదనం _ప్రాజనమ్-తోదనమ్-తో త్త)మ్॥ న॥ 9- 
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తోత్త)ం మునికోల పే ళు ములుకజ్ల, A goad; 

2 whip, wigw. 

ఖనిత్రిమువ దారణ ఖని త్రమ్-అవ దారణమ్'న॥ ౨-గుద్దలి పేళ్లు, 
మ్।[. A spade or hoe, TET. 

| _ _ జ్ దాత్రైం లవి త్ర, దాత్రను లవిత్రమ్॥ న॥ ౨-కొడవలి పేలి 

A sickle, శగాగా. 

ఆబనః॥ ఫు! యో క్రీమ్ - యోత్రమ్! న॥ . 

3-పకువులమెడ గట్టు మాకశ పేళ్లు, "సజ, 

మాబనో ఆఊతఊూగం 
థి wy 

యోత) 

(వుథోఒపలమ్॥! ని కూటకమ్॥ న! ౧- అఫలమ్ = కల్తులేని 
రీషం) కూటుకం దియు నిరీషమ్ = ఏండికోల లేనిదియునై న 

నాగేటి పేరు. అఫలమ్ - సిరీవమ్-కూ- టకమ్॥ 
న! ఈ 3 ను దీనికే పేళ్లని కొందజు, అధో 
హలమనియు. వాళము గలదు, The body 

of the plough exclusive of the pole 
and share. 

ఫాలః కృమీకో ఫాలః - కృషికః (పా) కృప.క ॥ ఫు! ౨- 

కొట్టు పేళ్లు, The plough share, ate, 

లాజలం హాలమ్ | లాజ్ఞలమ్-హలమ్ (పా) హలః॥ వు! గోదా 

గోదారణం (చ) సీరో రణమ్॥ న॥ సీరః॥ ఫు! ర - నాగోటిపేళు 

A plough, జత. 

(2థ) శమ్య్యూ (క్రీ) శమ్యూ! నీ! యుగ కీలకః॥ ఫు! ౨- శాండీ 

యుగకీలకః[ ౫౯ాం! చీలపేళ్టు, The pin of the yoke, q¥ar. 

ఈషా లాజ్ఞలదజ్ఞు!  ఈపా (పొ) ఈశా! సీ! లాజ్ఞలదణ్జః॥ వు! 
(స్పా ్యత్ ) 9 -— ఏండికోల పేళ్లు, The shaft of the 

plough, బా 

నితాలాజులపడిలిః! నీతా (పా) శ్లీతా-లాజలపద్దతిః॥ సీ! ౨ - 
య ధి ౧ డు 
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అద దం తల చు మదనం టకా లలన చామన కన అజంత. అతనలా దో ఆరు పటలం యకక వాలాకు వాల లలు 

ద మ తద దా. 
ఆదాల. దయ తరాల! 

[నాలో గేటిచాలు పేస్టు, A furrow, ear. 

(ప్రుంసి) మేధిః (ఖ| మేధిః! వు! ౧- ఇది ఖలే = కళ్లమున, 
చేదారు న స్తం య పథు బద్ధ నెం పసులంగట్టునిమి త్రము, న్య _న్హమ్ = 

త్పశుబన్ధ నే)! | గాం! పాతి పెట్టన, యల్ దరు కొయ్య శే పేర, The 

ipost of the threshing floor. 

ఆశు సీ ప్రహీఃపాట ఆశు!వ్న! ప్రీ ఏ హిః=పాటలః॥ వు! 3-ఎజ్జని 
లః |వడ్లవేళ్లు, Rice ripening in the rains, 

mre ra. 
(స్యాత్ )శితళూక య. శితళూకః -యవః॥ వు! ౨- యవల పేళ్లు, 
వా (నమా)! | Barley. 

తోక (స్తు తత్ర తోక్షః॥ వు! ౧ - హరి లేతశ్ర = పచ్చ 
హరి తే) | యవలశేరు, Green or unrine barley, 

ల. 

కలాయ (స్సు) నతీ, కలాయః = నతీనకః (పొ) నతీలకః - హాే 
నక ః॥| సోనా | న్. 'ర-లంకల చే పేను, Peas, zt, 
ఖ౯్జి కొ (చాస్టి౯) 

కోరదూపస్తు క్రో కొరదూప.8-కో ద్రవ! వు! ౨-ఆళ్స్ పేళ్లు, 

ద)వః। Paspalum frumentaceum. 

మజ్జల్యకిో* మసూ మబజ్జల్యక ః - మసూర; (పా) మసుర;॥ పు॥ 
రోజ ౨ాచిజుసెనగల పేళ్లు, Lentil, గార్ల, 

(థ) మకుష్టక మ.. మకుష్టకః (పా) ముకుస్ట్రక। - మయస్థ్రకః 
యష్ట కౌ॥ ౫౯౩ | వన (పా) నముయుస్టక'ః (పా) మవుస్టకే =వనముద్దః॥ ర్త | ముద్దే వు! 3-అడవిషె పెనల వేళ్లు, Phaseolus loba- 

tus, CHE జగ, 

సర్హజే (తుడ్వాతు నర్హపః - తున్తుభః (పా) త న్తుభః - కద 
న్తుభ దనుక 1 ఫు! 3-ఆవాల పేళ్లు, Mustard, tr. 

9 “ || సిద్ధార్థః। వు! ౧ = ధవలఃకాఏవః = తెల్లని 
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వలో) |యావాలకే పేరు, SInapis glauca, White 

mustard, a¥z ఇన్, 

_గోధూమ స్పువున గోభూమః-సుమనః॥ ఫు! ౨ - గోధుమల 
స్సమా)॥ ఫోడ౯ార॥ పేళ్లు, Wheat, ఇ్టే. 

(స్యా) | యావకః (పా) యవకః - కుల్చాపః (పా) 

(స్తు) కుల్మాప కుల్మాసః॥ ఫు॥ ౨-అలనందల పేళ్లు, కారుమిను 

ములును, Awnless barley, tet, 

శ్పణకో హరిమన్ధ। చణకః - హరిమన్ధకః॥ వు! ౨ - సెనగల 

కః పేళ్లు Gram, ఇ, 

(జ్యా తిలే) తిలపి న. ఫు! చ్ = అ ౨న్కు 

బ్ఞశ్చతిల పేజశ్చ (నిష్ఫ నిష్ఫ తి లే చ ప్లైునువ్వుల లక్ష్యం 22261 

శే) XE 5652006100, 14౯. 

తవషుతాభిజన తఉవః-తుతాభిజననః (పా) తముధాభిజనన:! 

జికాకావికా ఫు! రాజి కా - కృవి.కా = అసురీ॥ నీ స = నల నో శా ఖల SY) ఫై మ 

జు seed. ఇఇ faa. 

అతసీ (స్యా) దు అతసీ-ఉమా-కత్రువూ! సీ॥ కె-నల్ల యగిసె 

మా శుమా॥ ౫౯౬! పేళ్లు, Linseed, wad, 

మాతులానీ (తు) మాతులానీ-భజ్లా! సీ! ౨-జనుము పేళ్లు, 

భజ్జాయాం Hemp, Za. 

(వీ )హి భేద) స్పష్ట! అణుః! పు! ౧-ప్రీహి హి భేదః = చిలువ డ్ర పే 

8 (పుమాన్ )| Panicum pilosum, శారు, 

కింశారున్సస్యశూ కిం శారు: ! ఫు! నన్యళూకమ్॥ న। ౨-ధాన్య 

కం (స్యాత్ ) |ముయొక్క. ముల్లు పేళ్లు, Beard of corn, 

fare, Ht ఇ aT. 

౭_సుదీ॥ యావాల పేళ్లు, Black mustard, tm, 
| 

(న్త్రీయా) కజు స్తా క్జ్డుః - స్రీయజ్ఞుః॥ నీ! ఎ కొజ్టల పేళ్లు, 

వ్రీయజ్లూ (క్వే) 
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కోణికం- నన్యమల్ఞ కోణినమ్॥ న॥ నన్యమళ్ఞ రీ! వీ! ౨ - ఎన్ను 

ద్రీ॥ గదా ౭1 పేళ్లు, Ear of corn, 

ధాన్యం వీ)హీః ధాన్యమ్! న! ప్రీహిః - _నృవ్చాకరిః! వు! 

_నృమృ్చాకరిః 3 - ధాన్యము పేళ్లు, Corn, grain, seed, 

” |, 
+ _నృమ్మ్చోగుత్స( నృ _న్హమ్బ -గుత్సః॥ పు! ౨-తృణాదినః = కనవు 

ాదిన)! పైరు మొదలై నవాని గంట్ల పేళ్లు, A (lump 

of grass; a sheaf of corn, =. 

నాడీనాలం (చకా నాడీ! వీ! నాలమ్॥ న॥ ౨ - అస్య = ఈ 

టోఒన్య) తృణాదులయొక్క, కాణ్ణః = కాడల చలు 

శాంచలు, Stalk, 7, 

పలాలో (2 నీ పలాల;ః॥! వ్న! ౧ -- నిష్ఫలః = ధాన్యము 

పోయిన, నః = ఆ పూరికజ్ఞ పేరు, Straw, న నిష్పులః)! సాం! 
₹ల€[ఈ౪. 

కడ బరోబునం(క్షీబే) కోడబ్దరః॥ ఫు! బునమ్ (పా) బుషమ్! న॥ 

. ౨-వాల్లు పేళ్లు, Chaff. 

(ధాన్యత్వచి) తు తుషః॥ వు! ౧ - ధాన్యత్వ చి =ఉమక పేరు, 
హః (ప్రమాన్) Husk of corn, ళం 

ళూకో (౬ స్రీ శ్లశ్ల _తూకః॥ వ్న॥ ౧ = పది, శ్లశతీ క్లూ గ్రే = 

తీన్లా? గ) సూత్ముమై వా(డీయునయిన వరిముల్లు పేరు, 
౯ తేలుముల్లు మొదలయిన వాని పేడను, ‘Awn; 

bristle, ఈ sa x1 IA. 

వ్మో+ శివ్చూ శమిగా-శిక్నూ (పా) సిమ్బా! స్వీ! ౨-కాయ 

ధాన్యములు నురిచిన పొట్టు పేళ్లు, A legume 
|or pod, Hat. 

Ex వూతవహలీక్ళ రకమా రను స 
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బుద్ధ మోవసితం| _ బుద్ధమ్-ఆవసితమ్ (పా) అవస్తితమ్! ౨ - 
(ధాన్యం) భాన్యమ్ =నురిచిన ధాన్యము పేళ్లు, Winno- 

pp and stored grain, tr gar qa. 

వూతం (తు) బ హు పూతమ్-బహులీకృతమ్! ౨-తూర్చె త్తిన 
ల్రీ కృతమ్! ధా న్య ము చే పేళ్లు, Yn reshed out and 

winnowed. 

(మాపాడయ) థ్శ మినుములు పెసలు మొదలై నవి శమో 

మధా న్యే ళూ క ధా ధాన్యము లనంబడును, Grain in pods, 

నే (యవాదయః)!॥ | ఇళ! ఇ[₹౫, యవలు గోధుమలు మొదలైనవి 

౬౦౦|॥ తాలయః (కల|శూ క భా న్య ము లనంబడును, Bearded 

మా ద్యా శ్చ పన్టికా | 6౧00. రాజనాలు ఎజ్జరాజనాలు దొడ్డరాజ 

ద్యాశ్చ ఫుంన్యమిా,! నాలు మొదలయినవియు అబువది దివసము 

|లకు పండు ధాన్యములు, మొదలై. నవియు, శాలి 

ధాన్యము లనంబడును, Rie, ame qr, 

ఈ మాహ యవశాలి కలవు మష్టికశ బములు! 

ఫు! 
(తృణధాన్యాని) నీ ' కృవారః॥ ఫు! ౧- తృణధాన్యాని = ఒకరు 

వాఠాః వి త్రకయె పడి మొలచి పండు గునుకువరి 

దూనర్లు మొదలయిన ధాన్యము పేరు, Wild 

grains, Hiatt. 

(క్రీ) గ వేధుర్ల వే గవేధుః-గ వేధుకా! సీ! ౨ - అడవిగోధు 

ధుకా॥ ౬౦౧| మలవేళ్లు, Coix barbata, కళ! వజ, 

అయోగ/౦ మున అయో[గ్రమ్!న। మునలః॥ష్న॥ ౨-రోశలి 

లో (ఒ స్ర్రీస్యాత్ ) పుళ్లు, A pestle of cleaning rice, ణా. 

- ఉదూఖల ములూ. ఉదూఖలమ్-ఉలూ ఖలమ్! న॥ ఇ లోటి 

ఖలమ్ | చేళ్లు, A mortar, Wael; 
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ప్రస్ఫోటనం ఫా ప్రస్సోటనమ్, న॥ ఛూర్చమ్॥ వ్న॥ ౨- 
'ర్ప (మస్రీ) చేట పేళ్లు A wnnowing basket, Ty, 

ఇబాలనీ తితఉః (ఫు చాలనీ॥ నీ! తితఉః! వు! ౨-జల్లైడ పేళ్లు 
మాన్ |! ౬౦౨| A sieve or cribble, sradt. 

చీనా న్యూతః (పా) స్యోనః- ప సేవః॥ వు 2- 

పల్టిక పేళ్లు, A 5201 Or gunny bag, er, 

కణోల పిళూ |  కణోలః - వీటః॥! ఫు! ౨ - గంపపేళు Cs లా యం 

A basket, ఆగారా 
కటకిలిజ్ఞకె।(గమా | కటః = కిలిజ్లకః! ఫు! ౨ - చా(వేళ్లు, జ జ ౧౧ 

నా) © |A mat, ఇంగ 
(రనవత్యాం తు) రనవతీ! నీ! పాక స్థానమ్-మహాననమ్! న। 

పాక స్టా నం మహానన 3-వంటసాల పేళ్లు, A kitchen, ఇక్ ఇల. 
మ్॥ ౬౦8 

పౌరోగవ (నద పౌరోగవః॥ ౧ - తదధ్యరు 8 = =ఆ వంటసాల 
ధ్యత్త) సనూ,పకారాయధికారిపేరు An Overseer of the 
(స్తు) వల్లవాః। అరా| 1401ల, సూపకారః - వల్ల వః-ఆరాలికః - 
లికా ఆనసికా సూ ఆన్థసిక=-సూదః-టొదనికః-గుణః | 2 - వంట 

దా బెదనికా గుణాః! వానిచే పేళ్లు A ౯00k, aT. ఆపూపికః- 
౬౦ర॥ ఆపూపికః కా కాన్షవికః-భతు కారః॥ 3-విండివంటలు వండు 
న్లవికో భతకార (ఇమే | వానికిగాని అమ్ము వానికింగాని పేళ్లు, 
తి/వు)। A baker, కఇత్తళగ్ష పౌరోగ వశ బము మొదలు 

కొని ఈ ౧౧ తి! 

అశ్శన్త నమ్- ఉగ్గానమ్ (పా) ఉధ్భానమ్!। న॥ 

అక్ష న్త నము గానము అధి శ్రయణీ-చుల్లిః (పా) చుల్లీ-అ న్పికా! నీ! 
ధిశ్చయణీ చుల్లి ర్వి ఖ్య _ భాయ్యి పేళ్లు A furnace or fire- 
శా “20% place, ఇల. 
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అజ్షారధాని కా - ఆజ్ఞారశకటిీ - వాన స్పీ- 

స్! వీ ర- అగ్ని ష్టపేళ్లు, కుంపటి యు, 

A portable furnace, చణ 

(థన శ్రీ స్యా)దళ్లా |. అజార 8|| ప్న ౧ - నిప్పుల వరు, బొగుల 

రో౭_లాత ముల్ఫుక పే వేరని కొొందబు, Charcoal, ₹ srt. అలా 

మ్॥ ౬. ౦౬. |e 

ఈ ౩3 ను రొజే వీళ్ళని 

౦దజు, A fire brand, ఇ 

(క్ష 1) 2ఒవుదీషం అమ్బరీవషమ్॥ న॥ శష్ట్రః! ఫు! ౨-మంగ 

లము చళ్లు, A frying 5 pan, శక్, 

సేద కన్లుః॥। వ్వ! స్వేదనీ! సీ! ౨-పెనము పేళ్లు, 

(్రీయామ్)॥ An iron plate or pan, dat 

అలిక్టర (స్యా) 
న్మణిక ః 

అలిఇరః - మణికః॥ ఫు! (పా) మణిగమ్! 

న! ౨-కాంగ పేళ్లు, A large jar 

కర్క_ ర్యాలూార్లల 

_న్తికా!! 

కర్క_రీ-ఆలూః (పా) ఆలు; = గల చన్తికా॥ 

౭౦౭||సీ॥ ౩-గడి పేళ్లు, గిండి వంటికుండ, గీ pitcher, 

YET. 

విఠరః సా లన్నఖా పీఠఈరః! ఫు! స్థాలీ-ఉఖా! న్సీ| కుల్ణుమ్! న 

కం ర-కుండ పేళ్లు, న pot, చరఖా, 

కలశ (స్తుతి) షుద్య 

వా 

కలశః॥ త్రి! ఘటః॥ ప్ప! కుటః-నిపః॥ వు! 

యో)! ఘటః కటని ౪ కడవ పేళ్లు A water-pot, #4, 

(వ(స్ర్రీ)శరావో వర్గ వర్ష శ రావః॥ష్న॥ వర్గమానక | ఫు! ౨ - 

మానకః॥ = ౬౦౮| మూశుడు వేళ్లు, మీ 11, శశ, 

బుజీపంపిష్టపచ నం బుజీపమ్ - 

| 
మూకుడు పే 

| కాడ్ 

విస్త ప పచనమ్॥ న! ఆ-బూశేెల 

పేళ్లు గ seether or boiler, 
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కంసో (2 (ప్ర) పా 

న భాజనమ్। 

కంనః॥ ప్న॥ పానభాజనమ్! న॥ ౨-గిన్నె 

"పేళ్లు, కంచము, A goblet; a metallic 
౧౧ 

vessel, qt. 

కుతూ! నీ॥ ౧-కృ త్రిస్నేహపాల్రై, = చర్చ 
హపాత్రే) ముతో జేసిన తె లపాత్రమునకు పేరు, పెద్ద 

సిజ్తై A leather bottle for oil, ఇషాక్ ఇ 
షా 

et. 

(సై వాలా) కతు కుతువః! వు! ౧- అల్బాసైవ = చిన్నసిస్ద 

పః (ప్రమాన్ )!౬౦౯| సేవ, A small leather bottle, Frat 

ఇగ్గానై ఇ గిల, 

(నర్వ మావపనం) భాణ్ణమ్ - పొత్రమ్-అమ తృమ్-భాజనమ్॥ 
భాణం పాత్రామ శ్రే, న! క-సర్వమ్ =సమ_స్తమయిన, ఆవపనమ్= 

CS ఎవి 

(చ) భాజనం! |ఒకవస్తువునుంచు గోనెకడవ మొదలయిన 

వ స్తువులపేళ్లు, A Vessel, ఇనా, 

దర్విః కమ్చిః ఖజా దర్విః-కమ్చిః-ఖజాకా॥ సీ॥ 3 ఇొడ్డు పేళ్లు, 

కాచ గరికె, A ladle or spoon, ఇఇ. 

(న్యా) తృర్దూన్చా కర్టూః॥ ఫు! దారుహూ నకః॥ వు! ౨--చట్టు 
రు హ_స్తకః॥! ౬ం౦| వమువేళ్షు, కొయ్య తెడ్డు, A wooden 

ladle, ats ఇగ aaa. 

(అస్త్ర) శాకంహ। శాకం॥ ష్న॥ వారితకమ్॥ న॥ శిగ్రుః॥ వు! 
రితకం శర కికూరసేళ్లు, A pot-herb, atx, 

(రన్య తునాడికా)! క డవ్చుః-క లమ్బః। ఫు!! ౨-అన్య నాడీ కా= 
కడమ్చ (శ్చ కలమ్చ క్ష కరూర కాడ పేళ్లు, Stalk of a pot-herb, 

(శ్చ) శశ. 

చేశ బార ఉపసన్మ_ చేకవారః (పా) వేనవార? - ఉపన్క_రః॥ 
ర$॥ ౬౧౧! వు! ౨-ఇంగువ జీలక జ్ఞ మొదలయిన సంభా 
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రాల చళ్లు, A condiment; seasoning, 

Fier, జిగా fa. 

తిన్త్రిడీకం (చ) చు తిస్తిడికమ్ (పా) తి న్పిడీకమ్, తి నిణీకమ్- 

కం (చ) వృమాన్లు |చుక్షమావృ మోన్లుమ్ :న॥ 3-చింతపండు పేళ్లు, 

The tamarind fruit, aa. 

(మధ) వేల్లజం! మ,  వేల్లజమ్-మరీచమ్ (పా) మరిచమ్ - కోల 
రీచం కోలకం కస్త కమ్- కృష్ణమ్ మ-శోమణమ్ (పా) ఉషణమ్-ధర 

మూషణం ధర్శపత్తి ప త్తనమ్! న! ౬-మిరియాల పేళ్ళు, Pepper, 

నమ్! ౬౧ ౦|| ఇల్? fi faa, 

జీరకోజీరణో౭జూ, జీరకః - జీరణః॥ ఫు! అజూజీ - కణా॥ సీ! 
జీకణా ర-జీలకజ్జ పేళ్లు, Cumin, $x, 

(కృషే తుజీరశే।। సుషవీ (పా) సుశఏ-కార ఏ-పృథ్వీ-పృథుః- 

సుషనీ కాంవీ పృథు కాలా-ఉపకుఖ్చి కా| ర్స్] ౬-నల్ల జీలక ల్ల పేళ్లు, 

పృథుః కా లోపకుఖ్చి Nigella Indica, ఇ/౪/ Ir. 
కా! ౬౧5! 

ఆర్షగకం శృజ్ద బేరం ఆర్హ)కమె-కృజ్ణబేరమ్॥ న॥ ౨ - అల్లము 
(స్యా దభ) శే పేళ్లు, Ginger, ux, 

చపా తగ కం! | తా వీ॥ వఏితును కమ్ - కు స య ఎల ాలొన్ను కం ఛ కా! సి! వితున్న కమ్ కు స్తుమ్చురు ' 

నుమురు చథాన్యాక | ధాన్యాక్ నః ర-కొ త్తిమిరిపేళ్లు, కొ_త్రమల్లి, 
| 
Coriander, afaar. 

(మభ) శు మనకా శుల్చే! నీ! మవశాపధమ్! న॥ విశ్ళమ్॥ ష్న॥ 
పథం! ౬౧౪! (స్త్రీ బం -పశ్వభేమజమ్! న॥ ౫- సొంటి పేళ్లు, 
నపుంనక యో, స్త్ Dried ginger, gis 
శం నాగరం విశ్వ 

షజం! 

ఆరనాలక శౌసీర ఆరనాలకమ్-సౌవీర మొ-కోల్లా పా భిషుతమ్ 

క్షల్లాబూ భిషమ తాని (పా) కలా జ్రపమ్-అభిషుతమ్-అవ _వ్లీసోమమ్- 
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(చ)॥ అన స్తీ సోమధా ధాన్యా న్లుమ-కుల్ణులమ్-కాక్టాకమ్ (పా) కాజ్చు 

న్యామ్లు కుజ్జులాని (చ) కమ్! న॥ “-కలిచే పేళ్లు కడుగునీళ్లును, 50౪2 

కాళ్డు కే। gruel, ఇని, 

నహా[వ వేధిజతుకం నహాన న వెధి - జతుకమ్ - బాహ్లికమ్ (పా) 

చాహికంహిజు రాము బాహ్లీకక్-హస్పు-రామకమ్! న॥ ౫*-వంగువ 
౧౧ ౧ 

ఠం! ౬౧౭ | పేళ్లు, Asafoetida, శా. 

(తత్స శ్ర) కారవీ పృ కార వీ - పృథ్వి-వామ్సీ కా-కబరీ-పృథుః। 

థ్వీ చాక్పీకా కబరీ|నీ॥ ౫%-తత్స ల్లీ) = ఆ యింగువ మని వేళ్లు, 
పృథుః। అగ re. 

ని ₹ాఖ్యా శాఖ్బనీ కల్యా కన్. పీతా-హరి (ద్రవ ర 

పీతా వారి ద్రావరవ్వ a] వర్ణి నీ! సీ! ౫ - పసుప్ప పేళ్లు Turmeric, 
౬.౧ గ || | 

(సాము దృం యత్తు, అశీబమ్ - వళిరమ్ (పా) వసిరమ్॥ న। 
లవణ) మతీబం వశీ ౨-సాముద్రమ్ =నము ద్రమున బుట్టిన, యత్తు 
రం (చ తత్ )। లవణమ్ =న యుప గలదో, తత్ =దానిశే వేళ్లు, 

Sea salt, max. 

సైన్ధనః॥ ప్న। లీతశివక్ (పా) సితసివమ్- 
|మాణిబగ్ధమ్ (పా మాణిమ్యమ్ - సిన్గుజమ్। 

- థః లవణము కే పేళ్లు, Rock salt, 

శ 

రామే బ స్తకం రామకమ్-బ స్లకమ్॥ న॥ ఆ౨-శాంభరిదేశ 
మునందు రుమ యను గనిలో. బుట్టిన యుప్పు 
గ్ ఏన చౌటుప్పని కొందజందురు, equ 

సై న్ (2 స్రీ) 

భీతశివల మాణిబనం 

(చ సిన్గు జే)॥ ౬౧౮|| 
న 
| 

fad, 

పాక్యంబిడం(చకృ, _ పాక్య--బిడమ్! న॥। ద్యయమ్= ఈ ౨ ను, 
తశకేద్యయం) కృత శే = = అుటుప్పు పేళ్లు, Factitious salt, 
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సౌవర్చలేఒతు రు సౌవర్భలమ్ - అవమ్-దచకమ్! న॥ ౩- 
చే సౌవర్చలవామను నుష్పుపేళ్లు, అ గగ, 

తిలకం (తత) మేచ తిలకమ్॥న॥ ౧-మేచ కే=నల్లనై న, తత్ర= 

శే) ఆ౬౧ణ॥ అ సౌవర్చ్పలవణము పేరు, 

మత్స్యణ్ణఫాణితం మత్సణ్ణి (పా) మత్స్యస్తీ॥ సీ! ఫాణితమ్! 

(ఖల్ణవి కారా) న! ఈ ౨ను, ఖణ్జవికారా =శ ర్క రావి కార 

ములు, ఘుటికయగునట్లు కాంచిన చెటకు 

పాగు మత్స [ణి Gradulated sugar. 

అర్థ పాక ముగా గాంచిన పాగు ఫాణితము, 

Inspissated juice of sugar-cane, $@ 

1. 

శర్మ రాసితా। శర్క_రా-సికా॥ సీ! ౨ - పంచదార పేళ్లు, 
Sugar, a. 

కూర్చి కా (శీరవి కూర్చి కా॥సీ॥ ౧-వీ.రవికృతిః= జున్ను పేరు, 

కృతిస్సా వ్రత ) ర నాలా [80152666 milk, రసాలా-మార్టి తా| నీ] 

తు మార్జి ఆ"! ౬ ౨౦| ౨-సిగరి పేళ్లు, 4168 wth sugar and 

5010౮5. దధిశర్మ_ రామరీచాది కృతమైన 

లేహ్యము పెళ్ళని కొొందతు, ar, 

(స్వా) _త్రేమనం|' - తేమనమ్-నిషస్టానమ్! న! ౨-మజ్జగచారు 
(తు నిస్టానం వేళ్లు ఊరువిండ్కి 52406 01 condiment, 

(తి)లిజా వాసితా ఇల. 
° కూలాక్నత శబము మొదలు వాసితశబము 

వే)! లొ "ద ద 
వణకు ముందు చెప్పగల శబములు తి॥ 

శూలాకృతం భటి శూలాకృ్ళతమ్ - భటి త్ర మ్-ళూల్యమ్! త్రి | 

త్రం (చ) శూల్య 3-కఆకుళ్టు పేళ్లు ఇకుపక' తిని కట్ట పక్యము 

చేయంబడునది, Roasted on a spit. 
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ముఖ్యం (తు) పై ఉఖ్యమ్- వై ఠంమ్॥ త్రి! 9 - కుండలోవం 
ఠరమ్!! ౬౨౧|| డిన వీండి మొదలయినదాని శే పేళ్గు, Boiled 

ina cauldron, LCE 

ప్రణీత ముపనంప ప్రణీ౭మ్-ఉపనంపన్నమ్! త్రి తి॥ -పాకము 
న్నం చేతను రనముచేతను నమ గ్గ మైన థాకాదుల 

పేళ్లు, Dressed. 

వ నం (స్యాతు పే నమ్ (పా) ప్రయ _న్హమ్ - సునంన్కృ 
నంన్కృృతమ్) | తమ్? లి బ్ర! ౨-ప్తంగువ "కలకు మొదబంయినవి 

చేర్చి పేరుగయోసిన పదా ర ము శే వీళ్లు 
Seasoned, str Eur. 

వీచ్చలమ్-విజిలమ్! త్రి త్రి ౨-మాంగడగట్రైన 
దాని పేళ్లు, Greasy; moist; slimy, fran, 

(సా ) ల్సిచి లం 

(తు) వసలం J 

నంమృష్టమ్-శోధితమ్॥ త! ౨-గాలించిన 
దాని పేళ్లు రాలులేక మేజినది, Strained, 
ఆ? gar. 

చిక్కణ౫మ్- -మనృణమ్-న్ని గమ్! త్రి తి! 3 _ 
మిసిమిగల డాని పేళ్లు, నిగ్గుగలది, దష్టమును, 
Unctuous; oily; scented, షణ 

సంమృష్టంశోధితం 

(నమే)! ౬౨ || 

చిక్క_ణం నృ 

ణం న్నాం (తుల్వే) 

భావితవాసి తే, భావితమ్-వాసితమ్! లి | ౨-వాసింపబడిన 
వస్తువుజేళ్లు, Scented, కాగి, 

ఆపక్ణం పౌలిర ఆపక్వను! న॥ పాలి; _ అభ్యూవః! ఫు! భ్య్యూషో కె -గుగిళ్ల వేళ్ళు Food half dressed. 
లాజాః (పుం భా} లాజూః!౧- చేలాలజేకు, Fried grain మ్నిచా) క్షళాః॥ అ. అత కాః॥ ౧-అతతలచేవ. ఈ ౨ను ౬౨౩|| ఫు ఒ॥ లాజశబ్దము॥ నీ॥ అతు తశబ్దము। న్య వ॥ 

ముంగలదు, 
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పృథుక (స్పా), పృథుక ః-చివీట కః ప్ర! ౨-అటుకుల పేళ్లు, 

చ్చి విటకో Rice flattened, fazer. 

ఛానా (భృష్ట్రయ థానాః॥వీ॥ ౧- ఛృష్టయ వే= బొరుగు పేరు, 
వేస్త్రియామ్)! iF ried barley or rice, fazet. 

పూపోఒపూపః |  వూషపః - అపూపః = వీస్టకః॥ వు! ౩3 - వీండి 
'వంటశే వేళ్లు, A cake, Jat. 29 మక 

లు 

(స్పా పిత ) కర | కరమృః! ఫు! ౧ -దధిన_కృవః = పెరుంగు 

మ్యోదధిన కృవః॥! _ గలివిన వేపుడువిండివీరు, 0216 mixed 
e.9di|with curds. 

నీ | భిస్సా (మై) భక క్ష ఛిస్సా! సీ! భ కమ్- -అన్టః!స్ అన్నమ్! న। 
మన్లో ఒన్న మోదనో ఓదనః॥ ప్న దీదివిః। వు! ౬-వంటకము పేళ్లు, 
(= (సీస) దీదివిః। Boiled rice, A1d. 

భిన్స్నటా దగ్గి కా భస్సటా-దగ్భ క! వీ! ౨ - మాడిన వంట 

'కముశే పేళ్లు, Boiled rice scorched. 

(నర్వరసా ౧) మ, మ ఫైమ్॥ ప్న! ౧ - నర్వరసాశ్రై = నయు 

ణ్ఞి (మ(స్త్రీయామ్)॥ | నూనె మొదలైన యన్నిరం సముల పై ప తేట పేరు 

౬ ౨౫|| Scum, శ. 

మాసనరాచామ ని: మానం ః-ఆచామ$ః-ని స్రావః। ఫు! 5-భక్త 
స్రావా(మ్యా భభ క్షనము సమ ద్భృ వే= అన్నముకండ గావార్చిశ, మరో = 

కృ శే)! గంజి పేళ్లు, Scum of boiled rice, aig, 

పడ 

యవాగహా రున్లికా. యవాగూః-ఉ పీ సీ కా-శ్రాణా-వి లేవీ-తరలా॥ 
్ర్రణావి లేపి వీతరలా (చ.సీ! ౫ - కాంఫుడుగంబివే పేళ్లు Rice gruel, 

సా)॥ ezel, గగ. 

మ్రువణాభ్యజ్ఞ నే ముత ణమ- -అ భ్యంజనమ॥ న॥ ౨ ౫ేలము 

(చలం సళ్ళన రస్తుతిలా చళ్లు తిలంటు, ఇలా, కృృనర ః sll వు! = నువ్వులు 

దనః॥ | | కలసిన యన్నము. 

గన్యం (తి) ముగ. ౫న్యమ్॥ వ! ౧-౫ వాసు = గోనులయొక్క, 
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వాం నర్వం,) సర్వమ= పాలు, సెరుగు మొదలయినవానికని, 

అవయవములకును శతు, Belonging to a 

cow, rag fredarat di. 

గోవి డోమయ(మ। గోవిట్! మ్, నీ! గోమయమ్! ప్న! ౨- 

శ్రీయామ్)! | ఆవు పేడ పేళ్లు, Cow-dung, rit, 

(తతుశువ్క_ం) కరీ, కరీవః॥ వ్న॥ ౧ = శువమ్క.ంతత్ = ఎండిన 
హో |యావుశే %"పేరు, Dry cow-dung, aiaxt. 

(౬ (స్రీ) దుం వీరం ద్యుమ్ మ్-క్రీ రమ్ -పయ 8! న్, న! 3 - వాల 
వ వ 
పయ (నృమం,! చీళు, Milk Kk, శెళా, 

౬౨౭[. ౯ 

పయన్య (మాజ్య, పయన్యమ్! న॥ ౧-అజ్యదధ్యాది= నెయ్యి, 
దధ్యాది) పరులు, వెన్న మొదలై నవాని జే ఇర Pre- 

pared from milk, కా ఇల గ. 

| 

Re పై 
{ 

| 

(ద్రప్పం) దధి ద్రప్పమ్! న! ౧ - పెవలపలో నడుగు 
నేతరత్ )। | మలు నడి పెరుగప్క మో. ది పెరుయగసలకు 

ద్రవము, ఘనము, శరము అనిళ పళ్లు అందులో, 
'ముజేతంత్ =నునము దక్క దక్కేన ద్రవము 
(శరము అను పెఠలయ ద్రప్ప మనంబడును, 
‘Thin or diluted curds, ఇఇిల qa. | 

ఘృతమాజ్యం వా | సృుతమ్ -ఆజ్యమ్- హవిః! న్ ॥ నర్చిః!న్, న॥ 
విన్సర్చిః 'ర-నేతి పేళ్లు Ghee; clarified butter, ఇ. 

నవనీతం నవో్ధృ, నవ నీతమ-నవోద్దృతమ్॥ న। ౨- వెన్న వేను, 
య౧ తం॥ ౬౨౮ || Fresh butter, qua. 

(తత్తు) హైయజ్ఞి హో గ దోహోద్భ నమ్ వా హ్యాః = తోలి 
వ్నం (యత్ పశ్య నాయి, గో= “ఆఅవుయొక్క_, దోవా= పాలవలన, 
గోదో హో ద్భ వ ౦| ఉద్భవమ్ = పున, ఘృ్తమ్ జా నెయ్యి గాని 
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ఘృతం)! వెన్నగాని, యత్ =ఏదిగలదో, తత్ =అది, 

హైయజ్ఞవీనమ్॥ న॥ ౧- హైయజ్ల్ఞవీనమనం 
బడును, Butter of yesterday’s milk, 

Hua. 

దళ్జావాతమ్ - - కాలశేయమ్-అరిస్టమ్॥ న 

శేయ మరిస్థ (మపి) గోధసః॥ ఫు! ర-మజ్జిగ పేళ్లు, Butter. milk, 
గోరనః॥ ౬౨|| వ. లం 

తకం హ్యుదళ్వి తక్రమ్.- -ఉదళ్విత్ -మథితమ్! న॥ ఈక ను 

న్నథెతం (పాదామ్బ వరునగో, పాదామ్బు = నాలుగన పాలు సళ్లు 

ధ్ధంబు నిర్ణలం) | గ అలసిన మజ్జగకును, అన్హామ్బు = సగముసీళ్లు 

గలసిన మజ్జగక ను నిర్ణలమ్ = సీళ్లుగలియని 

మజ్జిగకను వేళ్లు, mer. 

దణ్జాహతం కొల 

(మజ్జం దధిభవం)| మస్తు! న॥ ౧ - దధిభవమ్ = పెరుగువలన౦ 
మస్తు బుట్టిన, మజ్దమ్ =పరక పేరు, పెరుంసమిా.ది 

"తేట, మూలగగడ యని కొందటజు, Whey of 

curds, గళిర్ర. 

వీయూపో (ఒ౬భినవం పీయూపః॥ ఫు! ౧- అభినవను = నూతన 

పయః)! ౯ 901! మయిన, పయః=పాలు, అనయా నీనిన యేడు 

దినములలోని యావ్రుపాలు పేరు, జున్ను పాలు, 

వట 

అశ నాయాబుభుమా | అశనాయా-బుభుతూ-క్షుత్ ॥ ధ్, సీ! 9- 

యుత్ ఆంశలి పేళ్లు, Hunger, బళా, 

గ్రానస్తు కబలః(పు గాన - కబలః! ప్ర! ౨- కడు వేళ్లు, 

నవీతిః॥ సీ! తుల్యపానమ్! న! ౨ - కూడి 

పానము చేయుట పేళ్లు, Drinking together, 

a. 
“oO. € క్ YY vee |) Won యా! nS All రీ | ఆ బడు ంధాలీంం యక 1 «<i 

మూన్)! A mouthful, ar. 
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భోజనం! ౬8౧| ౨ - పొతృునంగాని యొకబంతినిగాని కుడుచు 

టకు పేళ్లు, Eating together, gz ad. 

ఉదన్యా(తు) వి ఉదన్యా-విపాసా-తృట్॥ మ్, నీ! తర | 
సాతృ ట్లర్షో వు! రాదర్పి పేళ్లు, Thirst, Ta. 

| 
| 

జని (సు) భోజనం! జద్ధః! నీ! భోజనమ్ - చేమనం! న॥ చేపః 

జేమనం లేప ఆహారో (పా) లేవహాః-ఆహోారః-నిఘునః (పా) నిఘానః- 
ని ఘుసోన్యాద(ఇత్వవి! న్యాదః! వు! ౭ - భోజనముపేళ్షు, F00d; 

meal, ఇనా, 

సాహిత్యం తర్పణం సౌహీత్యం-తర్పణం॥ న॥ తృ పః నీ! ౩- 
త్ఫ_ిః తనివిజేళ్లు, SAtiety, ఇస్, 

ఇలా (భుక్షనము| సేలా॥ నీ! ౧-భ క్షనము య్రీతేం=భోడనము 
యకోతేం) వలన విడువంబడినది, భోడనము చేయయణగా 

మిగిలిన యెంగిలిపేక, Orts: leavings of 
a meal, 37. 

“కామం ప కామం కొమం-ప్ర కామం-పర్యా_ప్పం-ని కామం - 
పర్యాప్తం నికా మే। ఇషం-యభేపితం! అవం! ఈల ను య భేష 
ష్టం య ఖెప్పితమ్! మైన డాని పేళ్లు, క డమశ బ్బములు తజుచుగా 

౬౩93౩॥ క్రియావిశేమణములు కనుక! న॥ 5001 
యళ enough, qafy. 

గోపే గోపాల గో గొ వానో పాలః-గోనంఖ్యః-గోధుక | mi 
సంఖ్య గోధు గాభీర | ఆభీరః - వలబ్లవః! వు! ౬ - గొల్ల వాని వేళ్లు, 
వల్ల వాః। Herdsmen, wax, న 

పాదబననం అవులు ఎనుములు మొదలయిన వసుల పేరు. 
థు ఇచట “యాదవం ధనంి అని పాఠముగలదు, 

Stock of cattle, uz. 
(చ్యా గవీశ్వ్య రే)| గోమూా౯ |! *॥ గోమిోా। కొ వు! ౨-గవీ 



కాండము] _దైక్యవర్టము సంస 
కాలం దల ువానమతాలాాణాలా న. ఆ నా రారాచానాయారవులాను న మానా జనానా పుల ల. 

నోవూన్ గోమో శ్యరే = ఆ అన్ఫృలకుం గ _రృరనవాని చేస, 

Owner of kine, ఇగ్యా? ఇగ aH. 

గోకులం (తు) wl నో గోకులమ్ ఆ నోధనవను ము! న॥| 9 ~ గవామ = 

ధనం (స్యాద్దవాం న వులయొక్క, వ్ర జ=మంద పేళ్టి, A cow- 

జ్ర)! pen, TI. 

స నమా) . యభణ = ఆశితపవీన ము a వుం మున్ను, 

నం (తావో య గావః =అవులు, యత్ర =ఎచ్చట, అశితాః= 
క్రైజతి తాఃవురా)! మే ప పంబడినవో, తల్ = ఆ చోటికి పేరు, 

దా 

౬౨౫| Formerly grazed by cattle, waz. 

| “గి హ్యాసిత్పువి నం తెధావోయ * రక వ తొ; 

వ్రురాి” అను పాఠమునందు అసిత నవీన | 

29 | = ప | | న x గ్ర పూర్వ మాను) లున్నస్థలము పరు, 

Where cattle have dwelt. 

ఆలా భ్ / స బలి, ఉత! న్ | భద్ర దృః- బలీనర్హ: కాబుపుభః రా 

వర్ణి బువభ్ వపా, వృప.భః-న పపకి అన న్! 1 సూప సేయ :-- 

భో న వృపహః। అన డ్వాన్ గ “sil రీ ఫు! సాం ఎను పేని, A bull or ox, 

సారభయోా గె షీనా 

నలు 

(ఉటంనంహ-ప్సి *'తకమ్॥! న! ౧ - కాసు వ ఎన్గుల 

రాశుకమ్॥ ఒ౩౬| యొక్క, నంపహుతిక = నమూసాము పీరు, 

A herd of oxen, గిలి? ఇ జక, 

గవ్యాగో (గ గవ్యా-శో వీ! ౩- ౫వాసు = అవుల 
వాం) soydis, A herd of kine, MAT ఇ 

చాళ్గా. 
(వత్సథేన్వో) ర్వ నామన sl A herd of calves, 

త్సక థై నుే క్ర! నుకమ్; న! A had of mikh-cows, 

mE ఇ ఇక, ఈ ౨ ను వరునగా వత్చి 

ఢి ఫన్ At = దరంాడలసమూహమునకును పేలటి 

'యావ్రైల "మూహామునకును అ పేష్టు, 

స్త న 

20 



30౪ అఆమగకోశనా [ద్వ 

(ఉవూ మహా) న్స మహోోతః॥ ఫు! ౧-మహాన్' = గొప్ప] 
రణ్ క్ల (స్ప్యాల్ ) ఉమా = ఎద్దు వేరు, A large bull or ox, 

నృన్దోత( స్తు జర, వృద్ధి'త -జరద్దవః॥ వ్రు! ౨-ముదిసిన రే 

దవ! ౬ ౩ 21 ప పేళ్లు, An old bull, షా, 

(ఉత్సన్న ఉమా) జా జాతోతు:ః!వు!! ౧-జత్పన్న ఉమా = మో. 

వోకు; వయస్సుగలి గి చిక్కిపోని కోజే 

A bullock, giz. 

(సద్యో జాత స్సు) తర్లకః॥ వు! ౧ - నద్యః జాతః = అఫు 

తేర్హకః | వుట్టిన దూడ పేద, A new-born cal, 

శకృత్కరి (స్తువత్స, శకృత్కరిః - వత్సః॥ వు! ౨-వజాదిలా 
(స్ప్యాత్ ) పేళ్లు A 0215 7౭7, 

దమ్యు వత్సత రా దమ్యః - వత్పతర ః॥ వు! ౨ - మాయ 
(నమా?) ౬౩౮! దున్నను పనుపబజువందగిన వయస్సుగల క్రో 

పేళ్లు, A steer, fear, 

ఆపై భ్యష్టణ్ణ ళా యో ఆర్ష వ్ల భ్యః!వు! అ! ౧-ప్ట ఆ యోగ్యః= అంబా 
గ్యః) తేగుటకుం దగిన కోడెచపేద, A steer fit t 

be set free, urea. 

పజ్ఞః-గోపతిః-ఇట్బరః॥ ఫు! 3-ఆంబోత 
పేళ్లు A bull at liberty, ఇడా, ౧౧ 

పజ్ణోగోపతిర ట్బరః! 

|= 
| 
| 

| 
| శ 

| | 

(న్మన్థ ప్ర చేలో వహః॥! పు! ౧- అన్య = ఈ యెద్దుయొక్క, 
న్య) వహాః ఏన వ్రచేశః = మూంవువేద, A bulls 

Shoulder ఇ ఇ. 
నాన్నా (తు) గల సాస్నా॥ సీ॥ గలకమ్బలః॥ వు! ౨ - గంగ 

కమ్బలః ౬3౯g కోలు పేళ్లు, A bulls dew- -lap, 
(స్యా)న్న_స్టిత(స్తు) న_స్తితః-నస్యోత:॥ ఫు! ౨-ముక్కు_ క్రాడు 



కాండము] వైళ్య వర్ల ము 807 
కన న రా దా న ల. క 

నస్యోతః గట్టిన యెద్దు పేళ్లు, An ox with a rein 

through his nose. 
“4 “dt కా కై ం 
ప,ష్టవాడ్యుగ పా వస్ట్రవాట్ ॥ పా! యుగ పార్ళ (౫ ః॥ పు న్ 

ర్భ గః! ౨-కాండ్వోయు నెద్దులదావున పనుపజచు 
టకు గట్టిన యెద్దు పేళ్లు, Young cattle in 
training. 

(యుగాదీనాంతు యుగ్య క పాసనబ్దర్ధ = శాకటః॥ పు! ఈ౩ను 
వోథారో) యుగ్య ప్రా యుగాదీనామ్ వోఖారః = వరునగా కాడ్ 

సజ్జ శాకటాః॥ వోోయు నెద్దునకును రెండవ కాడి పూయు 
౬రం౦॥ నెద్దునకును బండీసీడ్సు నెద్దునకను పేళ్లు, 

(ఖన త్యనేనతదో। పాలికః-పైరికః! ఫు! ఈ౨ ను, అనేన= 
ఢా౭_ స్వేదం) హోలిక క నాగేటిచేత,ు యః ఖనతి=ఎవండు దున్ను 
సెరికా! చున్నాడో వానికిని, తదోళంభాయిః = దాని 

మోయు వానికీని, అన్య ఇదమ్ = ఈ నాగోటి 
నంబంధముయిన దానికిని పేళ్లు, A plough- 
man, a plough-cattle, belonging to 
plough, fara, రష్ కథా, 

ధూర్యహే ధుర్య ధూర్వవాః - ధుర్యః - ధా రేయః-భురీణః- 
ధా రేయ ధుకీణా (న్స) థురనరః॥ ఫు! ౫ = బండి నాగోలు మొదలె న 
ధుర న్థరాః। ౬ర ౧|| భారమువహించు ఎద్దు మొదలై నదాని పేళ్లు, 

A beast of burden, gta. 

(ఉభా) వేకథురీ వకధురీణః-వకధుర ;-వకధు రావవాః॥ వు! 
వై కధురా వేకధురా  ౩-బండి నాగోలు మొదలెన భారములలో 
వహ్! నొక్క_భారముశే మాయు దాని పే ళ్లు, 

Cattle for special burden, ce ల. 

(నతు) సర్వధురీ సర్వధురిణః॥ ఫు! ౧-బండినాలోలు మొద 
ణో (యోభ ద్రన్సర్వ వైన నకలభారమును వహించు నృహభము 



808 అమరకోశ ము (ద్వితీ. 

ధురావవాః! ౬ర౨॥ వేరు, Cattle for any carriage, ఇ 

ఇఇ IEE 

వూహేమూ సౌర కూ హేయోా-సౌర చశేయా-నాః| ఓ ఉస్రా 

భేయీా గె రుర్రామా మా కా-శృక్ణిణీ-అష్టతీ-అఘ్నా ఫ-రోహిణీ 

తా-చ కృజ్షిణీ! 

Gon రోహి 

నా -ఆ వ్ర పేళ్లు, A cow, 117, 

ణే (స్యా) 
(దు త్త తమా గోము) నై చికీ॥నీ॥ ౧-గోవు= ఆఫ్రలలో, ఉత్తమా = 

ఇ చికీ॥ ౬.౮౩| క తమమయిన యాన్రసేర్కు An excellen' 

cow, Sr ₹1[(₹, 

(వర్లాది భేదాత్సం। వన్హాదిభేదాల్ = వర్షములు ప్రమాణ 
జ్ఞుస్సుష శృబలీ భవ ములు “ఆకారములు మొదలయిన వాన భేదము 

లోొదయః) | |వలన ఆవులకు, శబలీధవలాదయ:ః = శబలీ 

(Spotted), ధవలా (White),  వామనీ 

| (Short), వ క్రశ్శ్షా (With crooked 
horns) మొదలైన, నంజ్ఞాః = పేళ్లు, స్యుః= 
అగును, 

| 

శా (గాః) వయస్సుగల యావు సేళ్ళు A heifer two 

years old, ఇ; ఇళ ఇ గిలా. 

వకాగ్షా ల్వేకహో ఏకా బ్హా-వకహాయనీ!। వీ! ౨-వండాదివయ 

ద్యిహాయనీ దివ ద్యిహాయనీ - దవ గా! నీ! ౦. రెండేండ్ల 

యనీ! ౬ ళల! స్సుగల యావువేళ్లు, One year old, cx 

|™ చా సిన్హా, 

చతురణూ చతు చతుర చా - చతు కాయణే! వీ! ౨- నాలు 

రాయ స్ట గండ్ర వయసుగల యాను జేళ్లు, Four years 
రా 

| old, ఇగ ఇష్ ఇ! కలా, 

ఏ పాలి నొ పహళయణేీ॥ న్స్ 2-మూండేండ 
(౮ య (క్యోవం) తా 



శాండ వు] వై ళ్యవర్హము 809 
అంతులతతంనాలాల. అము". ధాత తో? 0 ఈ మా 

త్రి)హోయణే | 'వయనుగల యావు పేళ్లు, Three years old, 

శ ఇష ఇ కణ, 
న - వవ రీ = గొడు చన వఖా వ్ధ్యా౭._ వా వ్యా! ని! ౨ గొడ్డుటావుకెక్లు, 

A barren cow. 

వతోశా (తు) న అవతో కా-న్యవద్దర్భా! నీ! ౨-దై వికమున 

ర్భా (=_.థ) సే సకానిపోయి యావు పేళ్లు A 607 mis- 

carrying by accident, ఇను 17. 

సస్థిసీ॥ ed (ఆ నస్థిసీ॥ సీ! ౧- (వెదమై) వృషశేణ = ఆం 
శానా వృషభేణాథ,) బోతుచే, ఆ క్రానా= వెంటాడ(బడిన యావు 

పేరు A cow in heat, 

వేహ ద్దర్భ్మోపఘాతినీ || చేహత్॥ త॥ గర్భోపాతిసీ॥ సీ! ౨ -., 
జంబోతు పాజంగా సీచుకొన్న యా వుపేళ్తు 

A cow miscarrying from unseason- 

able union with the bull. 

కాలోం) పన పవన రీ _ ఆస గ - §) రను రక ఉప ర్యా! ని! ౧ ప్రజనే ప్రథమగర్భ 

(ప్రజనే) మునందు, కాల్యా = (ప్రాప్తమయిన బుతు 

కాలము గలిగిన యానవుపేరు, 060౪ fit 

for the bull, rat 1x. 

హోప్ (బాలగ వస్టాహీ (పా) పష్టైహేీ। నీ ౧- చాల 

ర్భిణే)॥ ౬.ర౬| గళ్భితే= బాల్యమునం జే తొలి మహమాలుగల పడ్డ 

$1, A pregnant heifer, a cow with 

calf for the first time. 

(స్యా) దచణ్జీతు| అచళణ్ణే - సుకరా॥ సీ! ౨ - సాధువయిన 
సుకరా యావు పేళ్లు, A tractable cow, 

బహుసూతిః పశేష్టు! _బహుసూతిః - పరేష్టుకా! సీ! ౨-పెక్కు 
కా | ఈతలీని న యా వు పేళ్లు, A cow bearing 

1 
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చిరనూతొ బహ్క్ల చిరనూతా - బహ్మయ ణీ! సీ! ౨- తటీవీ 

యణే యావు పేళ్లు A Cow whose calf is full 

grown. 

ధేను (స్పా వ)న్నవ। _ ఛేనుకానవసూతి కా! నీ! ౩-లేయటియాన్ట 

సూతికా॥ ౬ర౭॥! చళ్లు, A 00% recently 021766, 

సువ్రతా సుఖనన్లో| సున్రతా - సుఖనన్షోహ్యా॥ నీ! ౨- సులభ 

హ్యాో.. ముగా వితుకనిచ్చు నావువేళ్లు, A 60% 

easily milked. 

వీనోధ్నీ పీవర స్థ పీనోధ్నీ-పీవర_న్తనీ! సీ! ౨-పెద్దపొదుగుగల 
సి యావు పేళ్లు, A 60% wth a large udder, 

ద్రోణతీ రా ద్ర ద్ఫొణతీ రా-ద్రాణదుఘా। | ౨-ఇద్దుము 

దుఘా పాలుపతి కెడి యావుశేళ్లు, క్ర 77, 

భేనుప్యా (బన్ధశే ధేనుష్యా! వీ] ౧- బన్ధశే = కుదువలో, 

స్థితా)! ౬ర౮| స్థితా = ఉన్నయానవు పేరు, A cow pledged, 

సమాంనమోనా! నమాంనమిానా।! సీ! ౧-యవ=ఏ యావ, 
(సాయివ (పతివర్థం పతివర్షమ్ = పతిసంవత్సరమును, పసూ 
a y y 
పసూయ యే) య లే= 'ఈునుదున్నదో, సా = ఆ యావుపేద, 

A cow calving every year. 

| ఊధ (స్తు క్రీబిమా | ఉ్హధ్య[న్ 
ఎనం Udder. 
(నమా) శివకకీలకా॥ _ శివకఃా!ీలకః!పు! ౨-పసులగట్టు గూటము 

1 ఆపీనమ్!॥! న॥ ౨-ఫొదు చే పేళ్లు, 

౬రీనా॥ పేళ్లు, A pillar for tying cattle, cal 

(నపుంని) దామన, చడామ॥ స్కీ న్న! నన్హానమ్॥ న॥ ౨-తలుగు 

న్షానం చేళ్లు శ్రా త్రాడు, A rope or cord, Ted, 

పశురజ్ఞు (సు) డా పశురజ్ఞుః - దామనీ (పా) బన్ధసీ! వీ! ౨- 
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మనీ। |పనులలోట్టు దామెన పేళ్లు, A foot-rope 

for cattle, teat. 

నై శాఖ౯మన్ధఃమన్గానః$-మన్గా॥న్ |! మన్ధ 

దల్జకః॥ వు! గక వము వేళ్లు, A churning 

వై ₹ాఖమన్ధ వు 

స్థాన మన్థానోమన్ధ ద 

స్తే || ౬౫1౦ || stick, TA. 

కుటరో దణ్ణవిహ్క_ కుటరః (పా) క ధర ః-దజ్ఞవిష్కమ్భు:! ఫు! 

మ్మో ౨-తరికంబము పేళ్లు, ఇళ్ళ ్ ళా, 

మన్షనీ గర్షరీ(నమే)! _ మన్దనీ - గర్షరీ! సీ! ౨ - పెరుగుదచ్చు 
థి ౧ థ్ గ్ Ww 

కడవ పేళ్లు, A ChUrning vessel, 

ఉ ప్రే కృ మేలకమ ఉష్ట్ర)ఇాక్ర, క మేలకః:-మయః-మహోబజ్బః॥ ఫు! 

య నముహోజాః ర-ఒంకు చట, A camel, ౩. 
౧ 

కరభ (శిశు)! కరభః॥ వు! ౧-శిశుః = ఒంటిపిల్ల పేరు, 

eXoI|A young camel, samt qe. 

(కరభాస్సు్య) కృష్ట కృజ్ధలకాః॥ వు! ౧-దార వైః= మ్రానితోం 
లకా (దార్శవె; పాట్ చేసిన, వాదబన్ధ నై = కాళ్ల బందనులతోం 

బన్ధనైః 8)! గూడిన, కర భాః= ఒం కెపీల్లల పేరు, 

అజా ఛాగీ అజా-శాగీ! నీ! ౨-మేంక పేళ్లు, A she- 

goat, amt. 

తుభ బాగ బస తుభః-భఛాగః-బ _నృః-ఛగలక అజః॥ ప్ర! 

చృగలకాఅ జే॥౬౫.9| ౫-మేశపోతుచేళ్లు, A he-goat, 71, 

మేఢో)రభో)రణో మేథ్రః ఉర భ్రః -ఉరణః-డొ వాయుః మేష ౯ 

ర్లాయు మేవషవృస్గ్థ్లయ వృష్టి పడక? ౩ ఫు!! రగ లై పేళ్లు, A ram, 

పడకే! ఆ. 

ఉస్ట్రోర భృ జబ్బ నే జెస్ట్ర)కమ్॥ న॥ చ రద్రకమ్! న। అఆజకమ్!! 

(స్యా) డాస్ట్ర)కౌరభ్ర|న॥ ఈక ను వరుసగా, ఉహ్ట్రోర, భ్రాజబ్బ నే = 
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న లతా. న. లం క వట 

కాజక మ్! ౬౫౩! ఒంచెలయొక్కయు గొక్రైలయొక్కయు మే(క 
= లయొక్కయు గుంపు పేళ్లు, 

చక్రి వ_న్ల(న్సు) బా చక్రవాక! త్ ॥ బాలేయః - రానభః - 
తేయా శానభా గర్ల గర్హభః-ఖరః॥ వు! గంగాడిద పేళ్లు, An 253, 

భొః ఖరాః। EIR 

ఐ ీవాక స్సార్థ నై చేహకః-సార్ధవాహః-నై గమః - వాణి 
౧ థి ర 

వాహో నై గమో వా|జః-నణిక్ | జ్॥ పణ్యా జీవః ఎ అఆపణిక క్రయ 

ణిజోవణిక్ |! ౬౫6 వికృయికః!వు! ౮-వ_ర్తకుని పేళ్లు A trader, 
పణ్యాజీవో ఒప్యాపణి 

కః (శ్ర యని క్ర యిక్ 
merchant, =qrart. 

(కశ్చన)! 

విశ్రేతా (స్యా) విశే తా॥ బు! విక్రయికః! ఫు! ౨- 

ద్వి కృయిక 8 అమ్మెడువాని పేళ్లు A vendor, seller, 

frend. 

ర్రాయిక 8 క్ర యిక క్రాయిక కాక్రయిక 8| ఫు! ౨-కొొను సిపేళ్లు, 

(స్సమాా)! 2X A buyer, mdt. 

వాణిజంంతు వణిజా వాణిజ్యమ్! న! నణిజ్యా! సీ! ౨-వర్త 

(స్యాల్ ) కము పేళ్లు, "బేరము, Traffic, అగాధం, 

మూల్యం వస్నో మూల్యమ్॥ న! వన్నః - అవక్రయః। ఫు! 

ఒప్యవ క్రయః। 3- వెల పేళ్లు, Price, value, ad, wind, 

సీవీపరిపణో మూల నీవీ! సీ॥ పరిపణః - మూలధనమ్॥ న! 

భనం ౩-వెలదలి సొమ్ము పేళ్లు, Capital, princi- 

pal, ya, 

లాభో (ఒధికంఫ లాభః॥ ఫు! ౧ - అధికమ్ =అధిక మయిన, 

లమ్)! ౬౫౬| ఫలమ్ = ఫలము పేరు, బేరమూడంగా మిగిలిన 

సొమ్ము పేరు, Profit, 57, 
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పరిడానంపరీవరో పరిడానమ్!! న॥ పరీవర్తః వ నై మేయః య 

నైమేయ నిమయా నిమయః! వు! ఈ - ఒక నరకిచ్చి మజీయొక 

(వపీ)! నరక మార్పుకొనుట పేస్టు, Barter; ex- 

change, afiqdn. 

. (ప్రమా) నుపనిధి ఉపనిధిః-న్యానః॥ ఫు! ౨ - దాంచ బెట్టాట 

ర్నాస్రసః పేళ్లు A deposit, గగ, 

ప్రతిదానం (తద ప్రతిదానమ్! న! ౧ - తదర్చణమ్ = ఆ 

ర్చణమ్)॥ ౬౫౭| డాంచంబెట్టిన వస్తువును తిరుగనిచ్చుట పేరు, 

Return of deposit, ward ఇ @terar. 

(క యే ప సారితం) క్రయ్యమ్! ౧-క్ర యే =కొనుటకు, ప్రసా 

కృయ్యం క్రేయం (శే రితమ్ = పచరింపంబడిన వస్తువుపేర్కు మళీ 

తవ్యమాత్ర శే); ప్ గలో. 'బెట్టినది, Exposed for sale, fra 

యం పణితవ్యం (చ) ఇ ఇ న్రైయమ్! ౧-క్రైతవ్య మాత్ర కే= 

పణ్యం (క్రయ్యాదయ కొనుటకు. బచరింపంబడని కొన,దగిన వస్తు 

స్ర్రీషమ)॥ ౬౫౮! భూ త్ మునకు పేరు, Purchasable, ati 

ఇ ఇన, వికేయనమ్ - పణితవ్నమ్ - పణ్నమ్! Oy థ్రీ స్రీ 
3 - అమ్మ(దగిన వ స్తువుజేళ్లు, 52162016, 

న శ్రే వో $ ము = a జ గ, కృయ్యాదయః త్రిషు = క్రయ్య 
టి 

ఫబము మొదలుగాగల యదును తి॥ 
ద 6... లో 

(క్రీశ) స'త్యాపనం సత్యాపనమ్ు! న॥ నత్యంకార:ః॥ ఫు! నత్యా 

నత్యంకార స్ప త్యాకృ కృలతిః॥ వీ 595 - ఒకవ స్తువ్ర నమ్మెదనని గాని, 

తిః ((స్ర్రీయామ్) _ కొనెదవనిగాని సత్యముగా వెళ్ల నాడుట పేళ్లు, 

నంచకరము, Ratification of a bargain, 

tart. 

విపణో వికయ విపణః-వి కృయః॥ ఫు! ౨- అమ్ముట పేళ్లు, 

Sale, faa. 
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(న్స్పంఖ్యాన్సంఖ్యే 

ఆనుగ కోశ ము (ద్వితీయ 

సంఖ్యాః = ఏకశబము మొదలయిన సంఖ్యా 
యే ప్వాదశ ల్రిము)॥ | వాచకశబ్దములు, ఆదశ = అష్టాదశ శబ్దము 

(వింశ త్యా దా స్ప 

దైక తే సర్వా 

౬ ౫ 

స్సం 

మయ సంఖ్య యోః। 

(సంఖ్యా స్ఞైద్విబహు 

శ్వే కల 

(తాసుచానవ లే; 

(న్ర్రీయః)॥ e=౬౦| 

(ప_క్కే_శ్శ్ళతసహ 

స్రాదికమా ద్రశగు 

వజకు, సంఖ్య యేషు = లెక్క పెట్టందగిన వస్త 
వులయందు వర్తించును, అవియన్నియు! త్రీ! 

ఉదాహరణము, ఏకః పురుషః - వకా స్రీ - 
ఏకం కలమ్ - అష్టాదశ పురుషాః - అష్టాదశ 

(స్ర్రీయః-అస్టాదశ కులాని, మొదలై నవి, 

వింశ త్యా న్యాః = ఏకోనవింశతి బ్బము మొద 

అయిన, సర్వాః =తక్కి_న సంఖ్యా వాచక శబ్ద 
ములన్నియు, నంఖ్యయ సంఖ్య యోాః = లెక్క 

పెట్టటగిన వ సువ్రునందును లెక్క_ యందును ర వ 

వర్తించును, నదా = ఎల్ల పడును, వక కే = 

ఏకవచనాంతము ల యుండును, ఉదావార 

ణము, వింశతి రావః-గవాంవింశతిః॥ 

ఆవింశ త్యాదులు, సంఖ్యా స్టైనతి = మటీ 

యొక గంఖ్యా వాచ కార్ల ము లగుచుండంగా, 
ద్భిబహు శే = ద్భవచనము బహువచనము 
లందు నగును, ఉదాహరణము, గవాం చే 

వింశతీీ గవాం తిస్తో వింఠతయ:, 

తాను = ఆవింశ త్యాదులయందు, ఆ నవ 

చే, = నవళిశబ్దపర్యంతము, అనలా వింశతి 
త్రింశ చ్చ త్యారింశత్సజా శ్రత్తస్థ్య న_ప్పత్యశీతిన 

వతి శబ్దములు, (స్ర్రీయః = (స్రీ లింగ ములు, 

వింశ త్యాఫురుపెః - వింశ త్యా(స్ర్రైభిః = వింశ 
త్యాకులై ః అని ఉడాహారణము, 

పక్ట్క్రే_ః=పది మొదలుకొని పరారమువటకు, 
దశగుణో శ్రరమ్ =ఎపదింట గుణించిన లెక్కలు, 
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ణో త్తరమ్)! 

వొతవంద్రువయం 

పాయ్య (మితిమూనా 

క్ర యు)! || ర్థక త్రయమ్) ౬౬౧ 

మానం తులాజ్లులి 

సెం 

ఈ. 
య్ 0 

(గుజ్లాః పజ్బా) 
ఒ౬ద్యమాహక 8 | 

(కేపోడశా) తః 

కగిో(౭_ శ్రీ) 

మో _ YY” టర్ 

(ఓ 

వెళ్యవర్హ ము 815 

క మాత్ =వరునగా, శతసహా స్రాది =శ తము 

నవాసృము మొదలె న సంఖ్యలోాను, పది 

వదులు శతము, పదిశతములు సహన మని 

యిట్లుాహించునది, 

న్న 

పొతవమ్ (పా) యాతవమ్ - ద్రువయమ్ - 

పాయ్యమ్ (పా) మాయ్యం! న కను, 

మానార్థ కమ్ = మానశ స్టైర్ధముగలది. మాన 

మనంగా తూచుటకును, కొలుచుటకును సాధ 

నము లై న తులాజ్లులి పృస్థాదులకు సామాన్య 

నామము, Measure, — 

మానమ్=ఆ మానము, తులాజులి పసెః = 
౧ (J 

శ్రాసుచేతను, అంగులము మొదలయినవాని 

శేతను, తూము మొదలయినవానిచేతను 

మూ (డువిధములుగా నుండును, దానికి కమ 

ముగా ఉన్నానము (by weight. ఇళ, 

పమాణము (Measure of length, at), 

పరిమాణము (Measure of capacity, ఇగ 

farm అని పేళ్లు, 

ఆద్యమా+ షక ౩|ఫు! ౧-( వెండిగాక తక్కిన) 

గుష్టాఃపజ్బు = ఐదుగురి” ౦జల యత్న గల బంగా 

రము మొదలయిన దానిపేరు, “Equal i in 

weight to five seeds of abrus preca- 
torius, వ్. 

అతః! ఫు! కగ 8|| ష్న॥ ౨-ఫోకేడథశ =పదా 

ఇను తే= ఆ యాద్యమాపకము ఎత్తుగల 

దాని పేళ్లు, 

_ మా, న. ఇ ఉర్ తో అ నా 
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యమ్॥ ee ౨ కర్ష ముల యెత్తుగల దానిజేరు, 

సువర్ల బిసా (హే, సువ్మాః - బి సః (పా) వి స్తః॥ వు! 

మ్నో౭ కే) హేమ్నః = బంగార రముయొక్క , అడే = 

కోరువి న (సుత కురుబి కః (పా) కురువిన్నః! ఫు! 

త్పలే)! ల - తత్స లే=ఆ పలమెత్తు బంగారు పేరు, 

తులా ((స్ర్రీయాం తులా! నీ! ౧ - పలశతమ్ = నూటుపల 

పలశ తం) యత్యుగలదాని పేరు, ౯1౪౧. 

భార (స్పా్యాద్యిం భారః 'పా) భరః! ఫు! ౧-వింశతిఃతులా 

శతిస్తులాః)॥ ౬౬9! | బ్రరువది తులములయుత్తు గలదాని పేరు, 

ఆచితో(దశభారా ఆఎతః! ఫు! (పా) న॥ ౧-దళశభారాః = 

స్పు §*) ఇశారనవుబపేరు, 

(శాకటోభార) ఆ  ఆచితః!పు! ౧-శాకటః= బండిచే మోం 
చితః। దగిన, భారః = బరువుపేరు, A 021010: 

tet ఇల 

కారాపణః కార్టి క్ కాాపణః - కార్జి కః॥ ఫు! ౨ - (రెం 

(స్పాల్ ) గురిగింజలయెత్తు వెండి యొక మాషకవ 
పడాజుమాషకము లొకకర్షము, అట్టి) | 

మెత్తు -వెండిచేం  చేయంబడిన టంకము 

పేళ్లు, 

(కార్చి శేతామ్ర శే) పణః॥ ఫు! ౧ - కార్చి కే = కర్ష మెత్తుగ 
పణః॥ అడక తాని కే= రాగము దృ చద. 

(అ(స్ర్రైయా,) మా వక! ప్న! దాము. డోణః! ప 

థక ద్రోణొ ఖారీ వా ౧-నలుకుము. ఖాకీ! సీ! ౧-ఫుట్ట. వాహ 
హో ప్ కడ వ! ౧ - ఇగువదిప్పుషు, నికజ్నుక ః | ఫు! (6 

వః ప్రస న్ (ఇత్యాద్యాః, సోల, 8డవః (పా) కుడుపః! ఫు! ౧-మాని 
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పరిమాణార్థ కాః పృథ ప్రష్టః! ఫు! ౧-కుంచము, ఇత్యాద్య్యాః = ఇవి 
క్ ౬౬.౫ మొదలై నవియు, ఆదిపదముచేత మాన ప్రవర్తి 

కాదులును, పృథక్ = వే ర్వేటుగా, పరిమాణా 

ర్ధకాః = పరిమాణవాచకములు ఈ యాఢ 
కాదు లాయా దేశములకు దగినట్టు నంజ్ఞలు 
గలిగినవి, ' 

(భాగస్తురీయః) పా వాదః॥ప్ప్ర॥ ౧-తురీయః =(ఒకదానియందు) 

ద (స్ప్వాత్ ) నాలవ, భాగః= భాగముపేరు, A quarter, 

iar. 

అంక భాగా (తు, అంశళాభాగః-వక్జాకః॥ వు! 3 - పాలి పేళ్లు, 

వ౯ణక' | Part, share. 
వ, 

దవ్వమ్ - వి తమ్ - సావ వేయమ్-5కమ్- ద్రవ్యం విత్తంస్వా ద్రవ్య త్తమ్ - స్వాప వెయ కమ్ 
పతేయం రెన్ట్ం మ్బ బుక్థమ - ధనమ్-వసు-హిర ణ్యమ్- ద్ర విణమ్ - 
క్షం ధనం వసు!ఒ౬౬! స్వ మ్నమ్॥ న॥ అర్థ - రాః॥ ఐ!విభవః॥ ఫు! 

౧౩ - ధనము పేళ్లు, Wealth; substance, 

Cpl 
వా (అపీ)। (స్యా) 

తో్కోశ (శ్చ) హీ కోశః (పా) కోవః॥ వు! హిరణ్యమ్! న॥ 
రణ్యం (చహేమహా ౨- కృతాకృతే = కరగినది యు సొమ్ముగాం 
మ్యేకృతాకృ్ళ లే)! జేయబడీ నదియు నగు కృతమును, గనియందుం 

౬౬ ౭॥|బుట్టిన పొడి యగు అకృతము నగు, హేమ 

రూజ్యే = బంగారును వెండియు, Wrought 

హీర ౯౨౩ ద విణం 
అం ౯క్టం Uy 

or unwrought, gold or silver, dia. 

(తా ఖ్యాం య కుష్యమ్। న॥ ౧- కాభ్య్యమ్ = ఆ వెండీ 

దన్య' త్త) త్కుష్యం బంగా రములకంకు, యత్ అన్యత్ = చతర 

మయిన రాగి కంచు మొదలయిన లోవాము 

పేడ, Base metals, wx ఇత్తి, 
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రూప్యం (తద్ద కయ రూప్యమ్! న॥ ౧-౪హతమ్ = ముద్ర, వేం 

మూహశమ్)! బడిన, తద్ద్యయమ్ = ఆ వెండిబంగారముల పే5 
Stamped coin, ¥uaT. 

గారుతుతం మరక గారతుతమ్-వుళకతమ్॥! న! అకుగర 

తమశ గర్భో హరిన్న హరినణిః॥ ఫు! ర-పచ్చల పేళ్లు, An 606 

ణః! జఒ౬౮! 216, షాంగాలా. 

కోణరత్నం లోహి| శోణరత్నమ్! న॥ లోహితకః-పద్మ రాగ 

తకః పద్మరాగో (ఒథ ఫు! 3-కెంవుల పేళ్లు, A 20) IT, 

మా కికమ్! ముకా| మౌక్తికమ్! న! ముక్నా! స! ౨-ము త్తెవ 

(2=_థ) పేళ్లు A pearl, Amt. 

విద్రునుః (ప్రుంసి)| _ విద్రుమః! వు! వ్రవాలమ్! ప్న! ౨ - ప; 

స వాలం (పున్నపుంస | డముశేళ్లు, Coral. 

కమ్)! క ౬౬న! 

రత్నం మణి (ర్వ రత్నమ్! న॥ మతిః ప్ప! ఈ ౨ను 

యూ రథ్రృజాతే ము అశ్ళజాలే” =శిలాజాతులయిన మరక తాదుః 

కాదిశే ఒవీచ)! కును, ముశ్తాది కే౭_విచ =ముత్యమునకు పగ 

మునకును సామాన్యముగా పేళ్లు A gem 

a precious stone, 1. 

.. న్వర్ష్మం సువర్రం కొన న్యర్లమ్ -_ సువర మ్ - కనకమ్-హిర ణ్యమ్- 
లాం లం ల్ ల 

కం హిరణ్యం సూమ | హేమ॥ ౯|| హాటకమ్ - తవసీయమ్ - శాత 

హాటకమ్ | ౬౭౦! కుమ్మమ్ - గా యమ్ - భర్ష! క కర్చురమ్- 

తపనీయం ఆాతకుమృం చామికర మ్ - జాతరూపమ్ - మహా5జతమ్- 
గా శ్రేయం భర్మక ర్భుర కాబ్బనమ్ - రుక్టృమ్-కా_ర్తస్వరమ్- జామ్మూూ 

టీ న్ న 

మ్! చామోకరం జాత నదమ్॥న॥ అసాపదః॥ష్న॥ ౧౯ా-బంగారు పేళ్లు, 

రూపం మహారజత కా 

కాచే! ౬౭౧|| రుక్ళం 

కార్త న్వరం జామ్చూ 

Gold, air. 
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యాం) 

(అలజ్కాార సువ శృజకనకమ్! న॥ ౧-ఇతీఅదః = ఈశ బృము, 
ర్గంయ) చ్చృజ్లీకనక అలజ్క్మా_రసువర్ల మ్ = =సాముగా౭వేసిన బంగా 
మి (త్యదః)! ౬౭౨! రముేరు, శృంగ యని వ్ర ల్యేకనామమును, 

Gold for ornaments, ఇగాం 
దుర్భర్లం రజతం  జ్వారంరమ్ - రజతమ్-రూప్యమ్-ఖర్గూర మ్ 

రూప్యం ఖర్జూరం శే (పా) ఖష్టరమ్-శ్వేతమ్! న॥ ౫ - వెండిశే వేళ్లు, 
త్ర (మిత్యపి)! Silver, aid. 

రీతిః (స్త్రియా. క్రితి (పా) రీతి! నీ! అరకూటః॥ ష్న॥ ౨- 
మారకూటో (నస ఇ త్తడిజేస, Brass, ae, 

(మథ) ఖ్ కాన్రుకమ ఎం భన్ _ యమైచ్చముఖమ్ _ 

ముఖ ౦ ద్వ్య ప్టనరిజో క్! న న! ఇ-రాగిశే వళ్లు Copper, iar. దుమ శాణిచ। 

లోహో (2 స్రీ) లోవఃః॥ వ్న॥ శన్ర్రకమ్- -తీళ్లమ్-విద్దమ్- 
శ స్ర్రకం తీక్షం వీణం | కాలాయనమ్ (పా) క ష్టాయసమ్-అయః॥న్। 
కాలాయ సాయీ ను అశ్చ సారః॥ ఫు! ౭ - ఇనుము పేళ్లు, 103, 
౬౭౪! అ క్ట సారో ఇం 

(ఒథ,) 
మష్టూరం సింహో మూ” మ్-సింహాణమ్ (పా) శిజ్ఞాణమ్॥న॥ 

ణ (మవీ తన్న లే)! ౨-ఆ లు.నుప పెక్పైము పేళ్లు, Rust of iron. 

(సర్వంచ _కెజనం) . లోవామ్॥ న॥ ౧-తై జనమ్ = తేజోయు క్ష 
లోహుూం ములయిన, నర్వమ్-సువర్ల రజత తామ రీతి 

౯ UU 
కాంన్య తృప సీస ధీవరము లను నెనిమిదికిని 
పేరు, 
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కలీ] వీ! ౧-అయనః వికార; = వనుము 

జేసిన వానికి నన్నిటిని పేరు, కజ్తు శే చీ; 

కొందటు, Bar iron; wrought iron, 

(వికార _స్స ్ టయ 

న కుకీ! ౬౭౫ 

తారః కా -చో మోర :ః=కాచః!వు! ౨-గాజు పేళ్లు, Gla 

(ఒ౬ధ,) 77. 

చపలో రన స్పూ చపలః=రనః-సూతః-పారదః (పా) పార 

త(శ్చ) పార చే! ఫు! ర - పాదరనము పేళ్లు, Quick silv 
TTT. 

వలం (మాహి' గవలమ్॥ న॥ ౧-మాహీషమ్ = ఎను; 

షం శజ్ల) సంబంధమయిన, శ్ = కిము) పే; 

Buffalo’s horn, షానా ఇ dtr. 

మభ కం గిరిజా అ భ్రకమ్-గిరజమ్-అమలమ్॥ న! 3౩3 - ఆ 

మలే! ౬౭౭౬|॥|కముపేసు, *గరిజామలమ్ '” అని యొక శే! 
కొొందటు, 

మా _ క్ష్ స్రోతోజ్జునం (తు గ్రోత్ జ్ఞనమ్ సౌవీరమ్ కాపో తాజ్ఞన 
సౌప్రం కావో తొజ్జన యామునమ్! న! ర - సౌవీఠరాంజబనము పే? 

యామునే! Antimony, 437. 

॥ తుతాళఖనమ్ - శిఖ గీ వమ్ - న్స క్వ్ తు క్రైజ్జునం శిఖ గ వాళ్ఞనమ్ శిఖ గ్సొవమ్ వితున్నక 

వం వితున్నకమయూ మయూరకమ్-కర్పరీ! సీ॥ ౫-తు శ్ఞాంజనమ 
రశే॥ ఇ౭౭|॥ కర్పరీ మెలుతుత్తము వేళ్లు, Blue vitriol, 4s 
దార్వికా క్వాథోద్భ దారి కా॥ న్సీ॥ క్వ్వాథ్ దృ వమ్-తుక్థిమ్-ర సా 

వం తుత్ధం ర నాజ్ఞన నమ్ - రనగర్భమ్ - తా ఫలమ్! న! ఈ 
మ్! రనగర్శం తార స్ య ఇ తి కసాంజనము పేక -Collyrium, wife: 
చలం గ ఎచట తుణా. జనము మొకలు ఈ మైలకు 

+ ఆ 

మునకును, క స్పరీదార నారములు ౨ వం 
ది 

పలనం బుటిన మెలుతు తమునకును, రసా 
తు ౬ లా 



కాండ ము] వైళ్యవర్షము ప్రచ] 

1 నము మొదలు 3 ను రసాంజనమునకును 

పేళ్లని కొొందటు, 

గన్ఫాళ ని (తు) గన్టాళ్ళా! న్ | గన్గకః (పా) గస్థిక ౩-సౌ౫ 

గస్థకః॥ ౬. 7౮|| సౌగ |స్థికః ॥ వు! ౩ - గంధకముపేళ్లు, Sulphur, 

నక (శ్చ) శూల, 

చతుప్యాకులాల్యా చముప్యా-కలాలీ-కులరికా॥ ! నీ! ౩- కుళ్లు 
(తు) కులట్టికా | థై జనము పేళ్లు, axa fan, 

రీతిపువ్వుం ఫుష్ప రీతిఫప్రుప్పుమ్! న ప్రువ్పేతుః॥ ఫు! పొప్ప 
కతు పొవ్చుకం కసు కమ్ (పా) ఫుష్పుకమ్ - కుసుమాళ్లనమ్। న 

మాంజనమ్॥ ౭ ౭౯|| ర్ర-కసుమాంజనము కే పేళ్లు, Calx of brass, 

పీజ్ఞరం పీశనం తా పిజ్ఞ రమ్-ఏతనమ్- ఆ - తెలమ్-ఆలమ్-పహారి తా 

లమాలం (చ) హరి లకమ్! న॥ ౫ - పహారిదళనుే పేళ్లు, Yellow 

తాలశే। \orpiment, tare. 

గై రేయమర్థ్యం గై రేయమ్- అర్థ న. జమ్- 
గిరిజమశ్నృ జంచ శిలా, శిలాజతు॥న। ౫-నిలాజిత్తు పేగు, Red chalk; 

జతు। ౬౮౦! Bitumen, feria. 

బోల గస్టరన స్టా బోలః - గ ద్ధర సః-ప్రాణః-పిష్ణణాన పః (పా) 

ణ వి్ణగోపరనా (న్స | నః-రనః (పా) శశః॥ పు! ౬-బోళము పేళ్లు, 

మూ) గోపరనమని యొక పేరుగ్మాకొందబు, Myrrh, 

MITT. 

డిర్టరో2స్టిక ఫః ఫీ డిల్టరః (పా) హోర్టర ;-అబ్టికపః-ఫేనః! వు! 

నః 3 - నము ద్రవునుడు దుః §, Cuttle fish, 

రగా. 
సి: “రంనెగనంభ సిష్టారమ్ - నాగనంభవమ్! న॥! ౨-సిందూ 

వమ!" ౬౮౧| రము పళ్లు, Minium, or red lead, faq, 

నాగ వీనగ యూ నాగమ్-సిగకమ్- యోగ స్రమ్- వప్రమ్! న! -రీ 

ర-వీనముసే వేసు, Lead, ఇళ 



§22 అమర ఫే శ మా [ద్వి తీ 

త్క్పు వీచ్చటమ్ | 

రజన, జ2_ 
౧ 41౧ 

(హప్వథ) పిచుహ్తూ 
లోడ , 

థకవములో త్తరమ్ | కములో _త్తరమ్-కుసుమ్బ మ్-వహ్ని శిఖమ్ 

ఆ_౮ా౨|| (స్యాత్ ) కుసు | మహారజనమ్! న॥ ర - కుసుమవువ్వు పేళ్లు 

మృృంవహ్న శిఖం మ | Safflower; Carthamus, కార్త qe. 

జోర జన (మిత్యపి) [| 4" 

మేషకవ్చుల ఉోర్షా, మేషక మ్బలః-ణో ర్ల యుః॥ వు! ౨- గాక 

: పు-విచ్చటమ్-ర జ్ఞమ్-వబ్లమ్॥ న! ౪ 

తగరము పేళ్లు, Tin, arg, 
C 

వీచుః - తూలః (పా) పిచుశూలః॥ ఫు! ఆ 

దూది పేళ్లు, Cotton, ఇంగా, 

యు. | వెండుకలచేత నేసిన కంబళి పేళ్లు, A 7700116. 

blanket. 

కృశోర్లం (శశలో శశ్లోర్లమ్॥ న! ౧- శశలోమని = కుంటే! 
వుని)! ౬౮౩! వెండ్రుకల పేళ్లు, Hare's or rabbit’s hair 

మధు కెదృంమా మధు-మెద్రమ్-మావీ.క మ్! న॥ ఈక ను 
శ కాది మావీకాది=మావీక భమగ పౌ తికమ 

. 'లను కను తేనెకు పేళ్ళు, Honey, my, 

మధూచ్చిక్టం(తు)'  మధూచ్చిష్టమ్ - సిక్టకమ్॥ న॥ ౨-మైనమ. 
సిక్లకమ్। వేళ్లు, Wax, 71, 

మనశ్శీలా మనో. మనళ్ళ్శిలా - మనోగుప్తా - మనో హ్వా-నాగ 

గుప్తామనోహ్యా నాగజి; జిహ్వికా! సే! ర - మణిశిల పేళ్లు Re 
హి కాl౬౮౮| నై పా Arsen, mma. నై పాలీ - కునటీ - 
లీ కునటీ గోలా.  |గోలా॥ వీ! ౩ - నేపాళ దేశమునందు బుట్టిన 

మణిశిల పేళ్లు, మనళ్శిలాదులు ౭ - మణిళిల 

పేళ్లు, 
౧౧ 

యవమోరో యవా. యవమారః - యవాగ్రజః - పాక్యః॥ వు! 
“గ న్. న | ఏ Pa | జ్ 74 . NX tie | వాక్య (2ఒథ) ౩ -యవయారముపేళ్చు, Nitie: 52100606, 

var. 



శాండ మా] " వై ళ్యవర్హము పేలితే 

నర్జి కామారః కాపో| _ నర్టికాయోరః - కాపోతఈః-సుఖవర్చకః॥ వు! 
త స్పుఖవర్చక | సౌవ సావర్చలమ్-ప చకమ్। న॥ సో - నజ్ఞాకారము 

ర్చలం(స్యాద్ )రు చకం పేస్టు, Alkali; Natron, HataIt. 

త్వక్ ల.రావంశరో,  త్వకొతీ రానీ! (ప్రొత్వక శరీ, తృక్చీ.రం- 
చనా। వంశరోచనా॥ వీ! ౨-తవశీరి పేళ్లు, Manna 

of 02010003. 

శిగ్సజం శ్వేతమరి శ్మిపజమ్- స్వేతమరిచమ్॥ న॥ ౨-మునగ 

చం 'విత్తుల పేళ్లు, 

మోరటం మూల: వూరటమ్! న ౧ - చెజకు వేళ్ల చేరు 

మెైతవమ్)! ౬౮౬| Root of sugarcane, {a ఇ He. 

గ్రన్థికం పిప్పలీ _ గ్రస్థికమ్ - పిప్పలీ మూలమ్ - చటి కాశిరః। 
మూలం చటికా శిర స్, న! (పా) చటికా॥ సీ! శిరః (పా) సిరః॥ 

(ఇత్యవి)! ఫు! 3 -విస్పలీమూలము వేళ్లు, Root of long 

pepper, Ye x ఇళ 

నోలోమి భూత  గోలోమోా॥ నీ॥ భూత శేశః॥ వు! ౨-జటా 
“శ్లో (నా) మాంసిపేళ్లు భూత శేశమను తృణము పేక ని 

కొందు, Root of sweet flag, ఇచా, 

ప 1 క్ష పతాజమ్ - ర వనమ్॥ న। - బరి పత్రాబ్దం ర_క్షచన్ద। పత్తా దమ్: ర_క్తచన్ష మ్! న॥ ౨ జని 

నమ్ ॥ క౬౮ా౭॥ చందనము పేళ్లు, Red-wood, ఇ ఇగ 

ఏ తూము! ఖై - మూాంవ “ప వ త్రీకటు ట్ర్యామ. త్రీకటు ప్ర్య్యూపణమ్ (పా) త్ర్యమణమ్ 

ణం వ్యోషం 'వ్యాషమ్! న॥ 3 - సొంటి పిప్పలి మిరియాల 

కూటమి పేళ్లు, rez, ఇస గారల eratfia, 

త్రిఫలా (తు) ఫల, త్రిఫలా! సీ! ఫల్రికమ్! న॥ ౨ - కరక 
త్రీకమ్ | తాడి ఉసిరిక లనెడి మూంటికూటమి పేళ్లు, 

| 

Three myrobalans. 

ఇతి నై క్యేవర్ష , వైశ్యులతో చేరిన పదనమూహాము 

| ముగసెను, 



9894 అమర కోళ ము . (ద్వి ళీ 

కూద్రాశ్చా వర శూద్ర 1-అవరవర ర్ల =-వృషలః - జభున్య 

వర్షా (శ్చ) వృషలా స్య క-హౌను లపేళ్లు Men of the fou 

(శ్చ) జఘన్యజాః| tribe, ఇ క 
౬౮౮ | 

(ఆచగ్డాలార్తు నం నంకీ ర్ల | ౧ - చండ"లశ బ్దపర్యం¢ 

కర్ణా అమ స్థ కరణా ముందు చెప్పగల అంబస్ట కరగాది జాల 

దయః ) నంక ర జాతులనంబడుదురు, Men of mi 

origin, TTT. 

ల wd హ్ ం _ ర్ ల్ 

(శూ ద్రావికోస్సు) కరణః!! వు! ౧ -ళూద్ర స్ర్రీకిని వైశ 

కరణో కిని. బుట్టి లఖనవృ గలవాని జే 

A scribe. 
& ర్ 

2ఒమ్చాహ్ఞా (వైశ్యా అమ్బస్థః॥। వు! నై నైశ్యే(న్ర్ర స్ఫకిని (బ్రాహ్మ 

డ్విజన్హనో 4)! ౬౮౯ కిని పుట్టి చికిత్సావృ_క్సిగలవాని పేరు, శః 

: కై తియ ol | ౧- ర్ క తి (భారి శి) ఉగ్గః॥ ఫ్ర! ౧ ద్ర పైని యిం 
యో) రో కిని పుట్టి శ న్ర్రువృ ప్రీ గలవాని ఇరు, 

మాగధః (వత్తి, మాగధః। ఫు! ౧-త్హై యశస్ర్రీకీని న్ 

యావిళోణ। నికిని పుట్టి స్తుతిపొఠవృ త్రి గలవాని? 

ard. 

హి-హ్మ్యో(ఒ ర్యా మాహీష్యుః! వు! ౧-నైశ్య స్రీ కిని ఈ 
త_్తిియయోణ | యునికిని పుట్టి జ్యోతివ శకున స్యరశా 

ములు జీవికగా. గలవాని పేరు, 

తతా(ఒర్యాళూ క్షళా॥ బూ, వు! ౧- త్రయ 
. ద్ర యోన్సుతః!౬౯౦| ళఈూస్రునికిని పుట్టి వేటవృ స్వగలవాని' 

దౌ తీ ఆర్యా శబ్దము తోయ స్ర్రీవాచకమ 

నూక ః॥ వ్ర ప్ వ్ర! ౧ - త్రుహ్మణత్ర్రతు 
ప్త /యా) త్చూతః కన వ్ యునివలన. బుట్ట సారా గ్టిదిన _ 

(బ్రహ కన్నం యే 



కాండము] కూ(దవర్లము 825 

వానిపేద, A Charioteer, తగ, 

(తస్యాం) వె చేహ వె చేహకః। ఫు!! ౧-ర్రావ్మాంత్రయందు 

కో (విశః) | వె శ్యునివలనం బుట్టిన వానిసెరు "నె వైశ్య 

స్ర్రీకిని ళూద్రునికిని పుట్టిన వాని చేరని కొందజు, 

రథకార(స్తు మూ, రథశకారః॥ ఫు! ౧-కరణ్యామ్ =కరణ శ్రీ 

పీ వ్యూ త్క_ ర క్వాం యందు, మాహిప్యాత్ = మాహావ్యు ఫురు 

యన్య సమృవః)! షునివలన, యన్య = ఎవనికి, నంభవః=పుట్టుక 

జనగాం! కలదో వాని పేరు, 

(స్యా) చ్చణ్ణాల| చడ్చాలః (పా) చాళ్ణాలః॥ ఫు! ౧-బ్యాహ్మ 

(స్తు జనితో బ్రాహ్మ ణ్యామ్ = - శ్రావణ ట్రీ యందు, వృష లేన = 

ణ్యం వృషలేనయః) శూద్రునిచేత, యః జనితః = పుట్టింపయడినవాని 

చేద ier, 

శారు శ్నిల్పీ కారుః-శిల్పీ! ౯, వు! ౨-కంసాలివానికిని, 
సాలెవానికిని, మంగలివానికిని, వాకలివాని 

కిని, ముచ్చివానికిని చేళ్లు An artisan, 

fared. 

(నంహొ(ే చెర్ల § శ్రైణిః! ప్ప ౧-నజాతీయులయిన శిల్పుల 

యో) శ్రేణి (న్పజా | నసంఘముపేరు, A guild or company of 

తిభిః)॥ el artisans, సంగ్, 

కులిక (స్ప్వాత్) కులికః (పా) కలకః - కుల 'శ్రేస్టి! న్, పు! 

కుల'క్రేస్టి 3 ౨ - శిల్సికులములోం ద్రిథాన మైన వాని పేళ్లు, 

|The chief of a guild; An artist of 

high birth, ఇళ 

మాలాకార (స్తు) _మాలాశకారఃమాలిక౩॥ వు! ౨-ఫువ్వులు 

మాలికః | గట్టి యమ్ముువాని పేళ్లు, A florist, gw 

Te. 
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కరువు, కార; కులా కుమ్మ కార 8 - కులాలః॥ వు! ౨- కవ 

న దం. అటు అను దలు చదల తల. ల అంతు. మల తాం తాట. పూ 

ల (స్సా్యత్ ) వాని వేళ్లు, A potter, Tatt, 

పలగ్జా (స్తు) లేప పలగణ్జాః - బేవపకః! ఫు! ౨ - సున్న ఫు? 

కః | ౬౯ా9॥ చేయువాని వేళ్లు, A bricklayer or plas 

rer, TT¥. 

తను వాయః కువిన్ష త న్ధువాయః-కువిన్షః। ఫు! ౨- సాలెఇ 

(స్సాాత్ ) పేళ్లు, A weaver, geil. 

తున్న వాయ (స్తు), తున్న వాయః - సౌచికః! ఫు! ౨-చి' 
సొచికః। వాని పేళ్లు, కుట్రపువాండు, A tailor, z3fi 

§ రజాజీవ$ః-చిత కరః! ఫు! ౨- చి తత్త ర జ్ఞాజీవ శ్చ త్ర సి శి ఆ ర ల 

కరః వ్రాయువాని పేళ్లు, A painter, frat, 

శ స్ర్రైమాన్ల*ఒసి క స్రమార్జః-అసిధావక | ఫు! ౨-ఆయ 

ధావకః॥ డి! ములు చికిలి చేయువాని పేళ్లు, AN armour 

A furbisher, qemaariarar. 

పాదూకృచ్చర్శ। పాదూక్ళత్ -చర శ్రకారః! ఫు! ౨ - గొ 
కార (స్సా్యత్ ) 'గరవాని వేళ్లు, పాదరతయలు కుట్టు వాంచ 

iA shoe-maker, art. 

వ్యోకారో లోవా' వో్యో కారః-లోహాకారకః॥ ఫు! ౨-కరవ 
కారక 'వానిచేళ్లు, గనిలోని ఇనుముదెచ్చి శుద్దలోః 

ముసేయు క సలాది దేశ ప్రనిద్ధ లోహకారజూ 

| పేరు, An iron-smith, 

నాడన్థమస్స (ర్షకా నాడిన్టమః-న్వర్ల కార ః-కలాదః - రకు? 
రః కలాదో రక కా రకః! ఫు! ఈ - అగ సాలెవాని వేళ్లు, A gol 
రశే॥ =| smith, gat. 

(స్యా) చ్చాన్టక శార్ధక ః-కామ్మవికః॥ పు! ౨-శంఖముచే 
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కామ్మావికః కడియాలు మొదలై నవి చేసి యమ్యునాని పేళ్లు, 
A shell-cutter. 

శ"ల్చిక న్లాన్ర కుట్ట _ శ లిక కాసుకోట్టక | ఫు! ౨- రాగిపని 

కః| చేయువాని పేళ్లు, A copper-smith, gat, 

తయా (తు) వర్గకీ తతా న్ | వద్ధ! టో! బు॥ రథ కార ః- 

శాషతట్! ౬ ౯౬|| A carpenter, శాడ్. 

(ర్రామాధీనో) గ్రా, గ్రామతతః। పు! ౧ బ్యామాధీనః= గ్రామ. 
మతత్ష;ః మునకు నధీనుండయిన కాణాచివడ్లవాని పేరు, 

A carpenter working for the village, 

ఇడాక్ష్, 

కాటతటో (=.నధీ| శకాటతతుః॥ ఫు! ౧-అనధీనకః = ఒకరికి నధీ 
నకః'”| నుండు గాక కూలికి పనిచేయు వడ్లవాని పేళ్లు, 

| Anindependent carpenter, ఇషష ఇక. 

తురీ ముణ్ణ దివా 

కర్రి నావిళాన్నా వసా 

క్వురీ! న్ | ముజ్లే! న్ దివా! ర్తిః-నాపిత ౭- 

అనావసాయీా! కె ప! ౫-మంగలివాని చేళ్లు, 

A barber, ణక. యిన 48 జః 2|| 

నిస్తైజక (స్పార) ని స్థేజకే :-రజకః॥ ఫు! ౨-చాకలివాని పేళ్లు, 

దృజక ః ీ Washerman, dtd. 

శ "జల్ మజ్జహార నె°ణ్తిక-మణహాోరక 8|| ఫు! ౨ - కల్లము 
డే డ్ డే డ ౧ 

కః వాని వేళ్లు, A distiller and seller of 

spirituous liquors, A vintner, #1. 

జాబాలః-అజాబీవీ॥ ౯| (పా) అజూజీవః॥ 

ఫు! ౨-మేంకలను గాచువానిశే పేళ్లు, A goat- 

herd, arta. 

దేవాజీవ (స్తు) జే చేవాజీవః (పా) చేవాజీవీ॥ ౯! జేవలః॥ 

జాబాల (సా స స్ట) 

దజాజీవీ 
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వలః॥ ౬న౮॥ వు! ౨-కూలికి చేవరను పూజించువాని వేళ్లు, 
gard 

(స్యా) న్నాయాశా మాయా- శామ్బ ది! వీ॥ ౨-౩౦ద్ర జాలము 

మరీ 'మొదలయిన మాయ పేళ్లు, కళల వ్ 
మూయాకార (స్తు, మాయాకారః (మాయావీ - మాయీ) - 

ప్రాతిహార కః! (వొతిహారకః (వా) ప్రతిహోరిక। (పా) ప్రతిహో 
రకః॥ వు! ౨ - మాయచేయువాని వేళ్లు, 
ఈ Juggler, Ign. 

శె లాలిన (స్తు) శె చ శెలాలీ॥ న్! శెలూవః - జాయాజీవః - 
లూపా జాయాజీవాః క్ష నీ! క్ ॥ భరతః-నటః॥ ఫు! ౬ = నట్టువ 
కృ సాశ్వినః॥ జనానా వా 

భర తా (ఇత్యప్సి )నటాః | 

చారణా (స్సు) కు 

నిపేళ్లు, Dancers and tumblers, az. 

బార ణకః-కోలీలవ | ఫు! ౨-దిక్కులయందు 
శీలవాః | సంచరించు. బట్టువానికిగాని నట్టువవానికి 

గాని పేళ్లు, A wandering actor or 

singer, aI. 

వార్ష కా మారజి మార్షజ్షక ః - మారజికః॥ ఫు! ౨ - మైల 
కా; నొట్టువాని పేళ్లు, A drummer, ae 

arate. 
పాణినాదా (స్తు) పాణివాదః - పాణినుః! వు! ౨ - చేతుల 

పాణిఘూా;॥ ౭౧౦|| తాళము గొట్టువాని పేళ్లు, Those who clap 
their hands to keep time in music. 

వేణుధ్భాః (గ్య వేణుధ్భా 8! ఆ॥ వై ణవికః॥ వు! ౨-పిల్లన 
కై (ణవికాో గోవి నూట్లో వార పేళ్లు, Players on the 

మం, qigUuarer. 
వీణావాదా (స్తు) వీశావాదః-నెణికః! ఫు! ౨-వీణవాయించు 
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చె ణి-కాః। వారి పేళ్తు Players on the lute; Luta- 
QQ. లా 

nists. 

జీవా_స్థకశ్ళాకుని। జీవానః - శాకనికః! వు! ౨ - పక్షుల 
క్రో వేటాడు పాని పేళ్లు A fowler; A bird 

catcher, qxfear, 

(జ్యా) వాగురిక వాగురిక;-జాలికః॥ ఫు! ౨-వల వేటకాని 

జాలి కా॥ ౭౦౧1 పేళ్లు, A hunter using nets, afar. 

వైతంసికః కౌటిక। వై తంసికః-కెౌటికః-మాంసికః! వు! 9 = 

SE మాంసి క (శ్చన మాంస ము ని క్ర యించువాసి పేళ్లు, A vender 

మం త్రయమ్। of feshmeat, ఇ్యా[స్తొళ్లా. 

భృతకో భృతిభు భఛృతకః-భృతిభుక్ ॥ జ్॥ కర్శకరః-వై త 

క్క_ర్భకరో నెతని క | దికః॥ ఫు!! ర-కూలిచాని పేళ్లు, A hireling, 

wl | (శ్చనః॥) 60౨! labourer, ¥at. 

నారావహోోే నై నైవ వానరావహాః = నె వధికః॥! ఫు! ౨ - - కావడి 

థికో 'చూయువాని కే వే ము, న్ chandler; A carrier 

of loads on a pole, క్రైళ. 

భారబాహాః - భారికః॥ ఫు! ౨ - మోపు 
భారవాహసు భా . 

న _ఠ చీ ఫో 
రిక వంయుదాసి పుళ్లు, A porter, కత, 

వినగ్గః పాముతో వివర్ణ ౩ - పామర; - నీచ:- (ప్రాకృత కాపృథ 

న్; ప్రాకృత (కృ) స్థనానిహీనా అపశళద। (పా) అప పసదః-జాల్లుః- 

పృథస్టనః। ౭05! తుల్లకః (పా) ఖుల్లకః - వ్రతరః॥ ఫు! ౧౦ - 

వ్ల 2 
ని సాన్ ఒపకలోణా' అలుల వేళ్లు గ low man following a 

8 ఇ తర 
2 ముస్లి |degrading profession, seq. 
(శ్చ) సః! | 

| 
| 

భృత్యః - దాసేరః - దాసేయః - దానః - 

"సేయ దానగోప్యక శే గోవ్యకణాచేటక కాది, యోజ్యః-కీంకర 1-ప్రే న ష్యః 
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టకాః! ౭౦౮ నియో (పా) వ్రైెష్యుః - భుజిమ్యః - పరిచారకఃః | 

జ్యకింక ర ప్రేష్య భుజి: ౧౧-బంటు పేళ్లు, ఇాకిరినాండు, A serv 

మ్యపరి చార కాః| ior slave, txt. 

పరాచిత పరిష్క_న్ష పరాచితః-పరిన్క_ న్వః-పర జూత;-ప రై థి 

పరజాత పర్రైధితాః! సృ ర - పెంపుకుబంటు పేళ్లు, A [0566 

20౫ slave, ప్రతిగా, 

మన్ద స్తున్త పరిమృ| ముస్దః - తుస్పపరిమృజః - ఆలన్యః - లీత 
జ అలన్యః లీతకో= 'అలనః - అనుస్లః॥ ఫు! ౬ - అలసుని శీ 

లసో ౭.నుష్ల 8| A lazyman, ga. 

దశ్నే (తు) చతుర | దతః-౭చతుర:-పేశల:ః-పటుః-సనూ తా; 

సశల పటవ స్పూశా' ఉన్షః॥ ఫు! ౬-నేర్చరి పుళ్లు, A dexter 
¥ | £9 

న (స్లశ్చ]॥ ౭0౬! person, ఇజ, 

చణాల పవ మూ చణాలు-ప వః-మాతజః-దివాకీరిః - ౬ 
C5 ౧౧ Gs ౧౧ ౧ వాటి 

తజ్జ దివారర్సి జనంగ | మః = నిపాదః - శపచః - అ_న్టేవానీ॥ 

మాః! నిషాద శవ చాణ్లాలకాస్రల్క_సః! వు! ౧౦-మాలవాని చే 

చావస్త వాసి M|A man of the lowest and most d 
కాల పుల్క_సాః॥ |pised of the mixed castes, TIT. 

| 
2021; 

(బేదాః) కిరాత. కి రాత;॥! ఫు! ౧ - నెమిలీపింఛము వె 

i అలా. “3 
ధ్రబర ఫులిన్హా (మ్లేచ్ళ నని కట్టుకొనునాండ్ర పేరు, శబరః॥ 

జాతయః)।  ౧-ఆకులుగ స్టుకొనువాం డ పేరు. వులిన్షః। 
౧-తమభావయే "కాని యొకరిఫావ. నెతు 

|వాండ్ర పెరు, ఈ ౩ ను, వేదాః = చండ 

| భదములయిన, మ్రుచ్చజాతేయః = మే 

| జాతులు, Barbarians, fxd, 

వ్యాధో మృగవ వ్యాధః-మృ గవ ధాజీవః-మృ గయు:ః-ల 
ఛాబీవో మృగయు ర్లు క్య॥ పు! ౮ - బోయవాని పేళ్లు A hunt 
బ్ధక (శ్చనః)! ౭0౮1 | deer-killer, frat. 



కాండ ము] 

మేయః కక్కురో మ్బ దంశ కః-శునకః-భవకః-శ్యా॥ న్ ॥ 
గదంశకః। శునకో భ శ్చ 

అలర్క_ 

యోగిత;)॥ 

(స్తున 
౭ ౦౯|| 

(శ్వా) విశ్వక ద్రు 

(ర గయాకుశ లః) 

నరమా శుపీ | 

(WU 

ఎరు ర (సోరుణః 

పశుః)॥ 6౧౦ | 

ఆచాదనం మృగ 

వ్యం (స్యా) దా ఖీటో 

మృగయా ((స్ర్రైయా 

మ్) | 

(దపీణారు ౪ 2) 

యోగా) ద్దషీ లే రాక 

రజక 8)! 2౧౧: 

భూ దవర్హ ము 981 

కౌలేయక ః-సారమేయ $-కుక [ర ణమృగ 

౭-కుక్క_ 

బ్లు A dog, క్లాళాగ 

అలర్క..౩॥ వు! ౧-నయోగిత్య = శ్లాపధ 
వ్ర యోగమువలన వెట్టిపట్టిన కుక్కొ_ పేరు, 
A mad dog, grr mT, 

విశ్వకద్రుః॥ ఫు! ౧ - మృగయాకుశలః = 
వేం టయందు నేద్చుగల, శాం = కుక్క పేళ్లు, 

C౧ 

A hound, ఖాలి gar. 
గరమా=శునీ॥ వీ॥ ౨ - ఆండుకుక్క_ చళ్లు, 

న్్ 

A bitch, xt. 

విట్సురః॥ ఫు! ౧ - వ్యుః సూకరః == 

జొరయిందిపేరు, A Village hog, Tix ar 

gat. 

బర్క_ర8॥ ఫు! ౧-తరుణః =| పాయసువయ 

పశుమా త్ర మునకు పీరు, 

Any young animal, uy. 

స్పుగల, పమ్ః = 

ఆ చొగ్చోదనమ్ ఒం మృగ వ్యమ॥ న॥ ఆఖేటః॥ 

వు! మృగయా! నీ॥ ర-వే.టజేళు, Chase; 

hunting, fart. 

దహీ ణేర్మా॥ న్, ఫు! ౧-లుబ్బయోగాల్ = 

వేంటకాని బాణము తగులుటవలన, దత్నీ, 

జారు: =కుడిదిక్కు న గాయముగల, కుర బ్లక 8 = 

మృగము పేరు, A deer wounded on its 

right side, zat ara ఇరా. 
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ఆవ్ చో? కాగారిక స్టే! చోరః (పా) చారిః-ఐకాగారికః- స్తే? 
నదస్యు తన్కు ర మో దస్యుః - తన్కర:ః = మోపకః - ప్రతిరోథీ॥ 

పుకాః! ప్రతిరోధిపరా పరాన్క్టి। న్ | పాట చ్చరః-మల్న్లుచః॥ sl 

స్కన్టి పాటచ్చర మలి | ౧౦-_దొంగ ళ్లు, గీ thief or robber, ఇ 
ముచాః | ౭౧ ౨, 

వారికా సన్న చౌ శారి కా॥వీ! సృెన్యమ్- చౌర్యమ్- సేయ! 

"గ్య (చ) సేయం న॥ ర-దొంగతినము పేళ్లు, Theft, 

లో ప్ప్రం (తుతద్ధ ల శ స్త/మ్॥ న॥ ౧-తద్ధసమ్ = దొంగిలిం- 

నమ్)! సామ జీ, Booty, శ ౫7 లాగా, 

వితంస (నూపకర | _ వితంనః (పా) వీతంసః॥ మ్! ౧-మ్మగప 
ణం బన్టనే మృగపథీ, గ్రామ్ = మృగములను పత్వులను, బన్టనే=ప 

శామ్)! 2౧౩| టయందు, ఉపకంణమ్ = సాధన మైన యురు 

మొదలై నని పేరు, A net, chain, 

cage, are. 

ఉన్నాథః కూట ఉన్నాథః। వు! కూటయ న్టమ్॥ న॥ _ 

య_న్త/౦ (స్యా) బోను పేళ్లు, గాలమని కొందబు, A sna 

or trap, 1. 

ద్యాగురా మృగ, వాగురా - మృగబన్ధసీ! న్సీ॥ ౨-మృగః 

బన్ధసీ | లనుబట్టు వలవేళ్లు, A net, ౫1౭, 
కలం వరాటక శుల్బమ్! న॥ వరాటకః॥ ష్న॥ రజ్జాః। 

(గ్ర్రీతు) రజ (శ్రి |_ (ర జ వటీ! తి! గుణః॥ వు! 2 త్రాడు. Ey 
షు) వటీగుణః॥ ౭౧౪ . న ‘ iA cord, rope, or string. Tet. 

ఉద్దాటనం ఘటీ తనన చుటయ్యర్టమ్! న! ఈ౨ న 
యనం (నలిలోద్యా ప్ర = సూతివలన, సలిలో ద్యాహనమ్ 

హజ్ వానా ట్ర పాః)| నరు రాట్నము పేళ్లు, A contrivan: 

for raising water. 
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క ssn 

(ఫ్రుంసి) వేమా వా! వేమా! న్, వ! (పా) న। వాయడణ్ణః॥ 
యదగ్ణః వు! ౨ - కో హీలు నేయు తా(కుపలక జుళ్టు, 

A loom, ఇం 
సూ ణ్యాణ (నరి) త సూ్రమ్! న॥ త్ర న్రుః॥ పు! ౨-నూలు వీ పేళ్లు, 

_స్ట్థనః e౧౫1 Thread, గ, 

ఎ'ణిన్యూ రతిః (శ్రి జ ణః - వ్యూతిః॥ సీ ౨- నేయుట ే పేళ్లు, 
యాం తుల్యే) Wea Ing, జ, 

పు స్తం (లేప్యాది, ఫు నమ్! న॥ ౧-తేప్యాదికర్మణి = లెప్పపు 
కర్మణి | పని. మొదలయిన దానిపేరు, Plastering 

imodling, 
పాణాలి కవు టకా, పాషఖ్బాలి "కొప్పు త) కా॥ వీ ణు! ౨- వ(శ్ర్రదనా 

(స్యాద్వశ్రు దండిభిః దిభిః = నస్రదఎత కాష్టాదులచేత, కతా = 

కృతా) 2౧౫ 'చేయంబడిన బొ సొమ్ము పేళ్లు, A doll or 

puppet, great. 

వీతుకః పేటక$ :  విటుకః = పేటకః॥ ఫు! ౨ - బుట్ట పేళ్లు, 

A basket, చాచాలి. 

వేటామ "జై సూ సేటా (పా, పేజా - మహారాపా! సీ! ఆ. 

దగ మందసము పీసు, A bx, ఇనా, ఈ రను 
(2_థ) cn వే 

'పర్యాయములసి కొందు, 

నిహకా! భాం విసా కా (పా పహ్మూమా - భారయన్టి | 

యస, వీ! కావడి “స, A pole for carry- 
ఉట్ల యు 

ing lL:urdens. గల్లా శ్రి 

( సదాలమ్బి)శిక్యం. శి: సమ్! న: కొచః॥ వు! ౨-త డాలమి = 
ఎటో 

J] ఆ కాగడీప యా గ్ర లెడి యుట్టిపేస్లు, 145 "కావో (=థ) kz పాప 2% లక; దు “ లె ం 

slings, Fa జ 
a క mr కీ పాదుకా! ౭౧౭| పా, పొాదునా - పొచమూంః - డఉపానత ॥ వొ, ని॥ 

దూరుపానణ్ (ప్రీ) 3-2, A shoe, TT, 
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(సెవా) నుపదీ। అనుపదీనా! సీ! ౧-అపడాయ తా = కా 
నాఒ (పదాయళతా); కొద్దిదైన, సైవ= ఆ చెప్పు వేరు | bo 

sar. 

నద్దీ) వర్) వరా నద్దీ)-వర్గీ)-వర తా నీ! 3-ఎ'రు పే 

A thong, ఇగాశిఖ gt, agar. 

(స్యాదశ్వా చేస్తాడ కశా॥ నీ! ౧ - అశ్యా దేః = గుజ్జము మె 
నీ కళ్తా॥ ౧౮|| లయినవానిని, తాడనీ = కొట్టు చబుకు పే, 

A whip, wx. 

చాణ్ణాలి కా (తు), వాజ్ఞాలికా- కః భోలవీణా (పా) కటా 
కణ్డేేలవీణా చజ్ఞల వీణా-చజ్ఞాలవల్ల కీ॥ క కీ! వీ] ౩ - మాలన'ని వీ 

నల్లకీ పేళ్లు, A vulgar lute, star fain, 
అధ nd To గ నాశఠాచీ (స్యా) జీ నారాచీ-వవణికా॥ నీ॥ ౨- రాసు చే 

పణి కొ Goldsmith’s scales, smal, galt : 
(eT, 

శాణ (స్తు నిక చఛ్రాణః- నికమః-కవః॥ వు! 8 - ఓర, 
షః కషః!! రె |] 

క టగ్ వళ్లు, సానయు, A touchstone, mata 

దృశ్చనః పు త్త) వ్రశ్చేనః-పత్త్ర/పరశుః। ఫు! ౨ - ఎగ్ఫ వ 
జ చ 
పరశు పేళ్లు, A small saw, ఇరగ, 

రీవీ కా తూలికా (న న ఈవీకా - తూలికా! నీ॥ ౨- వి తెరు 

మే)। (ప్రయ కణిక పేళ్లు A ఎం౧౦1 or brusl 

Mer 
లేదనానర్తని మూ,  కాజసాన రనీ్-యూపా: సీ! ౨- బంగా! 

Ga మునై నవి కరంగ మూన పేమై, Aon 
(౧ 

cible, yar. 

x ట్ చ్ ~ _ ఒం J /. వ్ _ కొ, 4 

భస్తా) చర్భ ప్పి భస్త్ర చర రగు కా; న! 9 లిమి* 

వికా॥ esol! వీళ్ళు Bellows, grat. 
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అస్ఫోటనీ వేధనికా!. ఆస్ఫోటస (పా) లాస్ఫో టసీ- “వేధనికా; క న్స 
౨-౫ త్నాడులు తొలలు వేయు వీడీసాన "జే పేళ్లు 
A gimler, or auger. | కృ పాణీ కర్తరీ కృపాణ్ - క రరీ॥ నీ ౨ _ కత్తెర "వీళ్లు, 

రమే)! Scissors, షన. 
నృ దనో నృత | వృహోడన; జు వృత ఛేద్। న్, వు! ౨. 

ద్ర 'మ్హా రాకుల నణుకు గొడ్డలి, వో ర్తి, ఆలి ముద 
వైన నని సున A hatchet; A chisel, 

టజ్క..ః పాపాణ టజ్క_:-పాసాణదారణ;ః! ఫు! ౨- రాయి 
కారణః | ౭2౧||నణికెడు ఆలి పేర్లు, A stonE-cutter’s 

chisel, zit. 
కో (ఒ (స్రీ | (క్రక్ చఃవ్న ॥ కరప_త్స)మ్॥న॥ ౨-ఆఅంపము 

“రప a ర్ల A saw, ఇరగ. 

(స్యా) చారాచర్భు ఆరా - చర్చ ఫదినీ! నీ! ౨ - అచెచే వేల్లు, 

కసి | ఇచట “క్రి “కకచః కరప త్రం స్యా దారాచర్మ 
శ్ భది కో అసియు చాఠము గలదు, 

A shoe maker’s knife, ఇగ. 
ల -ం జ శా _ శో _ సూర్శిః ను ణా! సూర్ణ్శిః (పా) సూర్ణి స్థూణా - అయః 

రుః ప్రతిమా 'ప్రతిమా॥ స॥ 9 - దాగలివేళ్లు ఇనుప ప్రతి 

మము Ananvil; an image of iron, 

far. 

శిల్పం (కర్భకలాది. కలాదికతు = న" త్య్యాయనుండు చెప్పిన 

మ్ ౭ ౨౨|| న్న ్ వాగీతాది చాహ్య క్రై కియలు ఇళ ను, ఆలిం 
న. చుంబః సగాద్యాంతిర క్రి కియబు ౬ర ను కళ 

అన '(బడును. అవి మొదలై న కరు అనలా 

న్య స కాది 5 యలును, లిల్పక్। న॥ శీల్పమనం 

'యగనన్యు Ai art, 



పతిమానమ్- ప శిబిమ్బమ్॥ న॥ పతిః 
UU © గ 

ప పతి| ప నా - పతిణ్యాయా - షి 
బిమ్బం ప్రతిమా ప్రతి ప్రతియాత | ప్ర క రూ ల 

యాతనా పృతిచ్చా అర్హా! ను! ప్రలినిధిః! వు! ౮- వును 

యా! ప్రతికృతి రర్సా లయినవారి మూర్తులకు నమముగా శిలా 

(పుంసి) ప్రతినిధి చేతం చేసిన ప్రతిమ చేట్టు, An imag 

statue or picture, mata. 

ఉపమా ॥ వీ! ఉపవమూనమ్॥! న॥ ౨ 

పోల్ఫ్స (బడు వ స్తువులకును నరిపోల్సు€ 

పేళ్లు, Resemblance, STAT, 

జో వాట వ్రతిమానం య 

రుపమోపమానం 

(స్యాత్ )! 2 ౨౩|| 

(వాచ్యలిజ్లా )నస్సమ న ముః-తుల్యః-సదృతీ 8-నద్భశ 8 - నం 

స్తుల్య స్పదృతు స్పద్భ శ్ | సాధారణజనవమూానః! ౭-నమానవ 

శస్పదృక్. | సాధారణ పేళ్లు, ఇవి ని శేష్యములయొక్క_ లింగము? 

స్సృమాన (శ్చ) Like, similar, xara. 

(స్యురు త్తరప టే త్వ నిభః - నంకాశ ౩-నీ కాథ- ప్రతీ కాశ: 

మో)! ౭౨౮ నిభనం|ఉపమా॥ సీ! ౫- ఆదిశబ్దముచే కల్ప-? 

కాశ సీకాశ ప్రతీక రూప శ్చాములును, అమో = ఈ రా 

శోపమాదయః। ఉ_త్సరపచేస్యుః = నమానమునందు తేదక 
లయి నమానవ స్తువు వేళ్లి వును, ఉదా 

ణము :---చన్ష ) నిభ :-లమ్మసం కాశా —- 1 

కాశమ్-సూర్యప్రలీ కాశ: మొదలయినవి 

కర్భణ్యా (తు) వి కర ళా - విధా - ఫి హై గా భృతి 

భాభ్ళ ఆస భృతయో | భర్శ॥ న్! పేననమ్ - భర ణము -ఛరః 

భర వేతనమ్! ౭౨౫ మూలమ్! న! నిశేంశః - షపణః!| ఫు! - ) నీ” ప్ ఫు 
భరణ్యం భర ణం మూ కూూిపేరు, Wages or hire, వమ క 

ల్యం ని ర్వేశః పణ 

(ఇత్యపి) | 

సురా హ ల ప్రియా సు రొ-వాలి ప్రియా-ప -ఈీలట్రా' = పరిస్రుత్ 

హోలా పరిస్రద్వరుణా నరు శాత్మ్మజూ - గస్ట త్తమ + = ప్రనన్నా - 



ొంద్ ము] స్టా (| వ లై యు త? 

కదల నం నాననా 

కాదమ్చరీ - పరిస్తుతా - మదిరా॥ నీ॥ కజ్యము- 
మద్యమ్! న॥ 03 - కట్టుపేళ్లు, Spirituous 
116601 AT: wrx. 

Sarl 2se || గతి 
శో థి -- 
మా ప్రస షరి కాద 

(రః పరిసు'తా | 

కు దిరాకశ్య మ ద్యె 

ఇవా) 

(వ్య) నదంశ (స్తు 
నతణమ్)! ౭ 7; పానము సేయునఫుకు నంజుకొను మూంనము 

మొదలయినచాని పేరు, భోజనమునందు నంజు | 
| 

స్ 'రుగాయ  మొదలయినదియు, A relish; 

iA condiment. 

అనదంశః (పొ) ఉపదంకః॥ వు! ౧-వుద 

శురాపానం నుద' శుు'॥ న్సీ॥ పానమ్ - మదస్థానమ్। న 3- 

సానం క కస్తున్రాగునింటి వేళ్ల వేను, A tavern, rar urrar. 
= 

మధు. రామధు. కరకు పు! D— "పెక్కు 

సి వూ: | కల్టున్యాగు వరున పేళ్లు, 11010118, wr రా 

జ 7 3 2? 2 aT 

మధ్వాననో మా మధ్వాశసః - మాధవకః॥ వు! మగు! న। 

ధవకో మధు మా 3 - ఇప్పఫువ్వుల క “సిసలు మార్తీ కమ్! న॥ 

ర్ (మద్య యో 2)! 0 కాయ తపంస్షై కపేరు ఇచట వాూాాధ్వక 

2౨౮| మను పాఠమున నాలును ఇప్పవువుర్ణల కల్లు 

సే, Spirit distilled from the blos- 

‘soms of bassialatifolia, fafqa ఇరాని. 

బు రేయమాననక్ళే ను వేయను! న॥ గ = అ రెఫున్లు "జెల్లము 

ధు క్ కనుగునీన్లై చేత జసిన కల్లు, ఆనన si ఫు!! 

౧-పక్పముగాని శాజుకురనమునం జేసిన కల్లు, 

'శీధుః॥ వు! ౧- పక్యమయిన చెటకుర నమున, 

జేసిన కల్లు, Rum, waa. 

చేద జగల (న్న నుదక; - జగలః! వు! ౩-మద్య ముం సేయు 

22 



§8§ అవు ర కో శ మా (FS 
ద చ ద న శా 

తానాకు నారా నా 

మూ) | టరు నానా ద్రవ్యములు సూర్చిన ముద్దే ఇ 

సంధానం (స్వ్యా)| నంధానమ్! న॥ అభిపనః॥! వు! ౨ - 

దభీషవః | సేయుట వేళ్లు, Distillation, ara. 

కణం (వుంసితు) | కిణ్యమ్! న॥ నగ్నహూః (పా) నగ్న; 

నగ్నహూ।ః॥ aes ౨ - మద్యముసేయు మొలక పేస్టై, 

| దృవ్యకృత సుశాభీజము, Ferment, 7 

కారో త్తర స్సురా కారో త్తనః॥ వు! సురామకామ్! న! 

మళ కల్లు తేట శే పేళ్లు, Yeast, froth, #17, 

వూపానం పొననో ఆపానమ్॥ న। పానగోఫి. కా! నీ! అనే 

స్ట్కా! కూడి మద్య పానము సె సేయు చోటి శీ 

A place where people drink toget 

ia ఇగ 

చషకో (౬ (న్రీ)! చవకః! ప ప్న! పానప్మాగృమ్! న॥ నం 
పాన పాతం నరకో (ఇది అవిశబ్బముచేత) ష్న॥ అనుత్వు ణమ్: 
(=_ప్య)నుతర్థ ణమ్! య జ. 

యె ర = కలుదాగు గిన్నె పేళ్లు, A drink 
230| cm mn 

vessel, sft. నర కానుతర్ష ణశ బృములు . 

మద్యము వడ్డించు పేళ్ళిని కొందు, Dis 

bution of liquor. 

ధూరో౭_క బేపీకిత థూ ర్తః - అత జేవీ! సీ! *కితవః - ( 
య 6 

వోజ.కుధూరో దూ ధూర్త రిక - ద్య్యూతక్కు త్! త్, ఫు! ౫: 
తకృ(త్సమా)! - మాడువాని పేళ్లు, A ఆamester, guru! 
(సు) 
నగ్న కాః ప్రతిభునః లగ్నకః - ప్రతిభూః॥ వు! ౨- పూట 

వాని పేళ్లు Surety, m1, 



*౦డ ము] కరా[ద వర్త ము 999 

నభి కాద్యూత కార | సఫికః - ద్య్య్యూత కార కః॥ పు! ౨ - జూద 

mg ౭3౧! మూాడించు వాని పేష్టు Keeper of a gaming 

house. 

ద్యూతో (ఒస్తే ద్య్యూత:ః॥! ప్న॥ అతువతీ॥ సీ! కై తవమ్॥ న॥ 
మా) 'మతువతీ నైతే|పణః॥ ఫు! ఈ - జూదము చీకు Gaming, 

C౧ 

0 పణ (ఇత్యివీ)। వ. 

పనో. (ఒకేషు)| _ వణక్నాహాః॥ ఫు! ౨-అత్నేషు = జూదముల 
హో | యందలి, మణః = పందెముపేరు, A stake, J 

wager, x(x. 

౭. కూ (స్తు) చేవ అవః-బేవనః (పా) బేవకః-పాశకః! ఫు 
7 వాశ కా (శ్చ తే)! | |3- -వా చికల పే స Dice, vigr, 

“నతో 

పకిణాయ (స్ఫుశారీ। పరిణాయః! వు! ౧ - శారీణామ్ = సాశెల 
శాం నమస్వాన్న యే) రమొక్క., సమన =అంతట, నయనే=నడు 

స్రటయందు న_గెంచును, Moving a piece 

at play. 

(2 (న్ర్రీ౫౫౮)। అ| అస్రాపదమ్ - శారిసలమ్! ప్న! ౨ - సూడ 

గైపదఏ “జేంసలం మాము పలక పేష్టు, A checkered board 

lor cloth, fara. 

r ౧ న ం. ణి ఏ యె! న! న వ్ | ప! ర్ స్పితేం నవు (గ్రైణోన్యూతమ్! న మాహ్య్థయః॥! ఫు! 

హ్యయ యః! 1౭2331 | ౨ - కొడిపందెము మొదలయిన డాని పళ్లు, 

A match of cocks &c, 

wl ఓ నా సస జ హైం శ “A wn mn స ప్ర లా ర మై రాం ది ఫా త య ౧౫8 మూ॥ ఉతా భూరి ద్రైయోగర్ల్నా దిదబ్ము నైటి 
4 ర 7 OM ఇ వో ని చ న్నా 

తాగరా అణగల ౨1లో మట్ ఓఅదానరెడ త! 23౪ 
కర యా. ౬ . WD ని { {\—20 

& : ళో ' తో aa ; టక్ | అ, = ఈ గూ ద్రవ్నయందు, యాగి కొః = యాగికము 
గ 

ర న, చు = ఏ మూలా కాం వరా శే ఇవి ='దిశి స్వములు, భూరి 
a__ _ aT చ్లా 

ఈ యోగ తా = క ఇమా ౪ "సుళ్ళమువలన, గ వ్ స్కిన్ = ఓక 
లీ ల స్తై ౮ 



840 ఆము ర పోర షూ 
లాలా అ ఎం వ ee ల ల లుం నాలా తను వాయ. ఎట 

ప్రుంలింగమునందు, డక? = చప్పయుడినవో, తే. ఆ స కక 

ఆతాద్ధర్మ్యాల్. = అయా ధెరుములు గలుగసటవలన, అన్య లేః వ 

లింగాదులయందు, నృక్యాన్స_సక=వ_గించుచున్న్నః, లిక్ట "స్టే 
వీ లింగ నవుంనకలింగముల యందును న సంమచున్న ని 

ఊహ్యాః= తెలియందగినపి, 

యాగికములయి జాతీవాచకములతై న 5 కుంభనశారాది వ 

శూ ద్రాదిశ బ్దములవ లె ఫుంలింగ శ్ర్రీలింగ ముల యందును వ్య 

చున్న వని భావము, ఉదావారణము ;_మాలా కారః ఫు 

మూలా కారీ ఆ్రైయాలాశారం బృస్టమ్ ఇత్యాదులు, 

మూ ఇత్యమరసింహా! కత ' నామలిక్లాః న్ 

భూమ్యాదికాణ్లో ద్సి తీయ; సాజ సఏవ సమరితః ॥ 

టీక, ఇతి = ఈ పూరో శ్షమయిన, నామలింగాను శాన 
నామలింగాను శానన మనెడి, అమర సింహక్చ ల" = అమఎసిం 

గ్రంథమునందు, ద్వితీయ: = రెండ 'దయిన, భూమ్యాది కార్యః =? 
మొద? న వానిని తెలియంజెప్పు భాగము, సాష్దవవ = = నయ ! 
గానే, నమక్థితః = సమర్థింపయిడి నది, - 

నటేశామరకోశము - ద్వితీయ కాండము 

సంపూర్ణ ము, 

అనాను. భు దస చాంవానావతల నా వనాని. 



గ 
న హ్ ఇ” ఆ ఇన జా క్ష 
Oy అయి ఈ అలల 6 

ర్పింధక _ గయగు అమా సింకా కవిసాన్వభాముండు చదువు 
రికీ విషయము సులభముగా. జలియుట క సానూన్య కాండ మునం 

చెప్పగల నగలను పిక్ బూర్వకొండ ముల, జేప్పంబడిన వర్లలతోం 

గల నంబంధమును దిలుప్రుచున్నా (౫, 

౪ ళ్ నళ మ. త... గలా అవా టం I బడా 
యయా H ఏ సషంని య న (| రాాచాందివగయిలిలు 

టి వాలా 4 ళ్ wan టు అ 
(యిలు కలలు 

ఒం మ అవల రావి Fur ల 
లిచాదిస౦ ల లా ర్మరా న్వామాన్య వరసం శ యా౭॥ ౧ 

i అచ] థి ది గ లో 

టీక, సామా న్వే డా స్స కొండములకు నాధారణ్యమెన యా 

సామాన్య కాండమునందు, స్, జస్యుని న్నక = పూ పూరక (స్రీ చాశాది 

వి శేష్యము లకు ఆగిన మన నీ.గాదులుగల వదనములచేతను, నంకీసైః= 
న్న 

పరస్పరవిరుస్థమ్నులై న కర్భ పారాయణ పగస్సర ప్ర భృతిశ బ్రముల 

చేతను, నానా” “2 అచే క కములుగల నా కాదిపదముపచేతను, అవ్య 

ర 

మైరపీ= ఆప "మొదలె న (౧న్యయపదముల చేకను, లిజ్లాదినంగ్గ ,పైః= 

లింగగం గ హు నామసంగ్నో సాములచేతను నస్దాః = విశోవ్యనిభ్ను 

సంకిర్ల నానార్థ అవ్యయ లింగాదిగం గ్ర హాము లను నైదువర్లములు, 

(ఉచ్య శ బు చప్పణుకుచున్నవి.) (స్రే= =ఆవగ్గలు) వర్గ్షనం శ్వ యాః = 

శ్రథమ ద్వితీయ కాండవగ్లిలనే యా గ్రైయించినవి. కొటుచుగాః 

దమలో నవాంతఎనగ్షలు గలనియని కాని యగము, 
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ఈకాండమునందు విశేమ్యనిఖ్ను నక్షయందుం చెప 

సుకృ త్యాదులు పూర్వ కాండములలోని స్వస్తాదులకు విచేషణ, 

గరు, సంకీర్ణవర్ణయందుం. జెప్ప-గల కర్యాదులు అన్వస్థ 
౯6 ౧ ౯ 

వ్యాపార ములుగను, త్ర యిందలి కడమవగలయందు( బప 

నాకాదిశ బములు వానికి వాచకాదులుగను నుండుట జలీయవ ఇ 

కావున సీకాండము సామాన్య కాండ మనిపించుకొనును. 7 

పవుము నానార్ధనర్గ్ణయందు కాంతాదినర్లలును అవయవ] 

దవ్యయవర్ల నానారవరలును ని కే లింగాదినం గ వావవయందు 
౧ ఖ ౧ ౧౧ (UW ౧ 

వని తెలియవలయును, 

ఈశా స్త్రమున “ప్రాయళో రూవఫఖే చేని” అను నం 

చేత తటుచుగా రూవశేదముచేత లింగ మెజుంగందగినదిర్షు 

సీవిశేవ్య నిఖ్నువర్ష్ణయందు నట్టినం కేతము లేదని పప్పుదమున్నాం 

త్రి అలన జ నా ఇ తో 0 అల లలి గ మూ॥ త్రుదారాదై ్యర్యద్వి శేష్యం యావృళ* ప్రస్తుతం పదై 

గుణ(ద్రవ్య క్రియాశోద్దా _స్తథాన్యు స్తస్యభదకాః॥ 

టీక, యడ శేహ్యమ్ = ఏవి శేష్య మైనయగ్గము, యాదృ, 
వీలింగాదులుగల, ప్రే, దారాహ్ట్యాః పదైః = (స్ర్రైదార మొ? 

(స్రీ లింగ ఫుల్లింగ నప్రుంనకలింగపదములచేతను, వ్ర, స్తుతమ్ = 
ఖింపంబడునో, తన్య = ఆవి శేవ్యమునకు, భీదకాః = విశేష 
లయిన, గుణద్ర న్య క్రియాశ న్రాః= గుణద్రవ్య క్రియావాచ కశ్యువ 
తథాస్యుః = ఆ విశేవ్యలింగాదులు గలవియ్ యగును, 

అనంగా, విశేమ్యము ఏలింగ మై యారంభింపలయడునో 

ద్రవ్య క్రియానాచకములయిన సుకృ త్యాదివి శేష ణములును ఆ 
ములు గలవే యగునసి తాత్పర్యము, ప్రవీణా స్రీ —_ వ్ర 

దారాః - ప్రవీణం కళ త్రమ్, అని గుణవాచక విశేవణముల 
ధనినీ (ప్ర్రే-ధనినో దారాః-ధని కళతమ్ అని దవంనాచకపిె న & WS 
ములకును, శే వంకా (గ్ర శేమంక రా చార - శేమం 

కళ త్రం అని (శ్రీయా వాచక విశేషణములకు నుదావారణములు, 
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(క్నేమంకరోం_రిస్ట 'శేమంకర ;-అరిష్ట తాలి ర శినశా సాతి శివం 

శాత శ్నివ తాలి న్సినం కదనం! ర శుభమును * 'పేయువాని పే, ఈయన్ధ 

అ అతడు... వంచారు. వగా కాంతల ల చూస 

౮81 Sl పోొకము ప్ర ఒకుమని కొందు, Propitious, 

ary. 

సుకృతీ పుణ్యవా। సుకృతీ॥౯॥। ప్రుణ్యవాన్ ॥త్ ॥ధన్య ః॥క-వుణ్య 
నో ముగలవాని సీ, Well-fated, Fortunate. 

మెచ్చ (స్తు) మహేచ్చః - మహాశయః।॥ ౨-ఘన మెన 

మహాశయ।ః॥ 3|| మనస్సుగలవాని చేను, పరివ్నైమైన మనస్సు 

గలవాడు, Magnanimous, HiTad, 

హృదయాలున్సు హృదయాలు - సుస్ఫూదయః॥ ౨-మంచి 

వాద యో మనస్సుగల వాని పీచు, Good-hearted, 

చ్రైడ్లెడ. 

మహో త్వా సో మహో ఇప్పిహా। య మసోోడ్యమః॥ ౨-దు 

మ సోద్యమః। పష్కర ప్రయో సనములయం దుడద|ోగముగల 

వాని సే, Persevering; diligent; per- 

sistent, sear. 

ప/విస నివుణాభి ప్ర విణః-నివ్రణః = అభి 8 - న్న నః - స 

వ నిస్లాతశిీ, తాః | | తః-రివీ తక న నిక (పా) పి పీక “త 

ర నెల్గానికః కుతే ముఖః - కృతీ! న్ క కథల! ౧౦-శేర్చరి ఫేసు, 

ముఖ; కృతీ కుశల: Skilful; conversant, Fam. 

(ఇత్యపి) 

పూజ్య ఃప్ఫతీళ్యు పూజ్య ః ఆ ర్ ఫ్రీ యః! ర్త ఆ పూయు, 

'Venerable, కాత. 

స్పాంశ యిక న్పంశ. సాంనయిస్ క - సంభ యావన్న మాస! 

యాపన్న మానసః! ౨ - సనం "జీహించువాని సీను, [00601140 

aE ఇయ ఇల సునయించిన వసువని 

కొను, Uncertain; dubious, ఆ 
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దవీణీయో దకీ | దవీ.శేయః - దతీణార్ల ?- దావీణ్యః( 

కార్త (సత ౮) దాథీ, దవీణ్యః! 3 _ దశ్షీ ణకు యోగ్యమయిన? 

ణా (ఇత్యవ్కి। ' ళ్లు, Meriting a fee or rewa 
| ౧౧ 

wre ఇ భాషగా. 
(సు) ర్వుదాన్య వదాన్యః (పా) నదన్యః - స్థూలల 

న్గూల లత దానళ "జ్ఞా (సా) స్టూలలమ్యః-దాన క్ "సః - బహుప్ర 
బహుప్ర టే! ౬! ర-మిగులనిచ్చునట్టివాని పేళ్లు, Munifice 

శౌ శాల, 

మై వాతృక(న్స్యా), జై వాతృకః - ఆయుష్మాన్ ॥త్ ॥ ౨-దీ 
దాయుష్మా యుష్మృంతుని పేళ్లు Long-lived, qtig 

నన్నర్యాణి (స్తు), _అ_న్హర్వాణిః - శాస్ర్రవిత్ ॥ ద్! 
శా్రువిత్ శాన్రము నెటింగినవాండు,. Skilled 

sacred sciences- rei. 

పీకకః కారణికో  పరీతుకః - కారణికః॥ ౨- పమాణవు 
చేత నర్థమును నిశ్చయించువాని పే! 

Investigating, Tax. 

వరద (స్తు) నవు వరద్య = సమర్థ క॥॥ ౨-అడిగినన స్తుు 
ర్థకః॥ 8% నిచ్చు చేవతాదుల చేరు, _ Granting 

prayer. 

హర్థ మాణో వికు హర మాణః - వకురాంణ; = ధ్రమనా 
'ర్యాణః ప్రమనా వ్యాక్ష॥ హృష్టనూననః॥! ర - నంతోపషముత్తొ 
ష్టమాననః। గూడిన మనస్సుగలవాని పేళ్లు, Joyf 

cheerful, {war fez. 

దుర్శనా విమునా దుర్భనాః॥ న్! విమనాః॥! నొ | అ నః 
అ_గ్తర్భనా (స్సా్య) హా! న్! ౩ - దూఃఖముతోయహాడిన మనస 

గలవాని పేళ్లు, Sad; perplexed. 
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 దుత్కఉన్ననాః!!| ఉత్స. - ఉ 9 గా స | ఆత్క_ః ఆన్ననాః॥ న్ న్ ౨ బృయమయిన 

వసు వెప్పుడుదొర కునాయనిత్వర గలవాని పేళ్లు, 

iAnxiously wishing for. 
దథఖీ 3) నరల్ లోగా | 

రా ముగాక చక్క నె వ్రైనమనస్సుగలవాని పేళ్లు, 

'Sincerc, candid, ఇ. 

సుకలో (దాతృ 

భం): 

దశను. ౯౩8 = సనసరలః - ఉడారః! ౨ _ రుటిల 

సుకలః॥ ౧-దాతృభో క్షరి = 'త్యాగభోగ 
ములు గలవాని పేరు, Liberal in giving 

and using. 
| 

తత్సే ప్యసితాఒ తత్చ్సరః - ప్రసికః - అనక్షః! 3-ఒక పడా 
సకం 'రమునందు. దగిలినమునస్తుగలవాని “పేళ్లు 

లాటి |P నె షి 

| Attentive, Closely intent on. 

పిష్టాన "ద్యు న్లో ఉ, ఇష్టాన్లో 'ద్యు కృ ర ఆ ఉత్పుకః॥ ౨-ఇష్ట్రైంన 

త్పుకః। ॥ - ౯1 ప్ర యోజునమునం 'దుద్యోగము గలవాని 

Zealously active, Anxiously striving 

for, 7%. 

ప్రతీ పత. ప్రతీతః ఎ పృథితః ఎ ఖ్యాతః -విత్తః - 

ఖ్యాత వివి క్ష్తతవ్వి్వి సి వెజ్షాతం వ లా విష్రతః। ౬ - ధనాదుల చే. బ్రసిద్ధుం 

తాః డయినవాని ళు, Celebrated, famous, 

AEA, 

(గు. 8 ర్ త్రీ తేని స) కృతలతుణకాఆహ తలతుణః! _౨-గుకై $= 

కృతలజ్ ణా + ౭_హతేల' 'త్యాగకౌ ర్యాదిగుణముల చేత, ప్రశీతే= ప్రసి 

URN ౧౧|| న్థుడయినవాని పేళ్లు, పేచుు Noted for good 

qualities, qe. 

ఇభ్య అగి స్ ధసీ ఇ భగ్గికాఆ ష్యః- -ధపీ॥ న్ ॥ 3-ధసనికని పేళ్లు, 

‘Opulent, wealthy, at. 
1 

స్వామి (#9) uy సమో! న్॥ ఈశ్వరః - పతిః - ఈశి తా|| 
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రఃపతిరీశి తా! అధిభూ| బు! అదిభూః:-నాయక నేతా బు! ప్ర 

ర్నాయకో నేతా ప్ర) పరివృథః - అధిపః! ౧౦ - వలువాని 1 

జ ళో ఈ ( rr. భుః పరివృథి 2.థిపః! | గం owner or master, HIT7 

౧౧|| 

అధి కద స్స మృృద్ద 

(స్ప్యాత్ ) 

కుటువ్చు ప్యాపృత 

ర ఇ a నవా వె. అధికర్థిః సమృద్దః (పా) “వస్! 

అధికనంపద గలవానిపేళ్లు, 1460 1 

happy, చక. 

కుటుంబ వ్యావృత ః-అభ్యా గారిక 8-2 పా 

(స్తుయః। స్యా) దభ్యా ౩_కటుంబపోమణమునం దాన సోగ యు 

ధి (శ్చ) పుమానయ 
మ్॥ ౧౨. 

(వరాజభూపో పేతో 

య) స్పింహనంహననో 

(పొ న)! 

అ నీధ్ధారక ( కార్య 

రాయ స్పమ్బన్న 

స్పం్తి సనమృదా, || 

౧౩|| 

అవాచి మూకోడ.. 

థ) 

మనోజవన; (పితృ 
నన్ని భఖ! 

(నత్కృ తక్యాలంకృ 

వాని పేళ్లు, Attentive to support 

family, wari. ఉపాదీశ బుము నిం 

పుల్తీంగము, 

సింహానంహానన ॥ ౧-వ రాజరూవో వేణి 

గ్రాస్టమయిన యంగముతోను రూపము/' 
గూడుకొన్న వానిపేరు, Handsome a 

well shaped, gezt, 

నిన్ధార్యః (పా) నిర్వార్యః! ౧ - న 

సమ్సదా=ఆపదలండదును కలంతనొందని in 

సంపదతో, నమ్బున్నః = కూడుకొన్న వాల్వ 

యః = ఎవడు, కార్యక చ్రా 

చేయునో నః=వాని పేద, 

శానా 
చ కార్యము 

అవాక్ -మూరకః! ౨ - మూగవాని వీఇ 

Dumb, gx. 

మనోజవనః (పా) మనోజసః-విత్ఫ సన్ని భ 
9 - తం డి నిబోలినవాని వేళ్లు Father] 

faa. 

కూకుదః॥! ౧-య$ః = ఎవడు, సత్కృత్య 
"తాం కన్యాం యో ద నత్కంరించి, అలంకృ తామ్ = అలంకరింపంబుడిన 
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నాటు శయంలా చాల జనాల జనా నాజునాయటు ఆదు. య ను కాసాను 

దాతిన) కూకోదః॥౧౮॥ కన్యాన్ =కన్యకను, దదాతి=దానము వేయు 

చున్నాండో, నః = వానిపేర One who 

gives a girl in marriage, decorating 

her with ornaments, weaTziar. 

లభ్మీ వాన్ లత్స లకీ వాన్! త్ ॥ లవ్మణః - (శ్ర్రీలః (వా) 
ణః (ల్హీలః క్రిమాన్ సల;-్రమాన్॥ త్! ర-నంపదగలవాని!ని 

ఒవ్పీదముగల.ఎ'ని;ని మ్ల, Prosperous, 

happy, 2nd. 

వ్ర a - Ey . _ = _ ద ల ం 

న్ని (స్సు) వత్స స్నగిః నత్నిలః॥ త్ర న్నిహాముగలన ని 

లః (స్యా) పేళ్ళు Affectionate. 

ద్దయాలుః కారు దయాలుః - కారుణిక 8-క్చ పాలుః-సుర తః 

ణికః కృపాలుస్స్పునతః (ప్రా సూరతః॥ ఈ - దయగలబాని వేళ్లి, 

(గమాః)॥ ౧౫|| Compassionate, zara. 

స్వతన్నొ ) ఒ పావృత న్వత_న్మాః-అపానృతః-సై (రీ! న్! (పా) 

హె్సెస్టరీ న్వచ్చష్టో సిర సి ఏం బాన్వ చ్భస్టకానిరన గ్రసాః॥ ౫ - న్వతం 

వగహః। గ్రుని పేమ Un-restrained, Indepen- 

dent, ₹ 2, 

పరత గః పరాధీనః పరత స్య) -పరాధీన పం నొ 1౮ | నాథ 

పరవాన్నాథ వా (నకి) ఎన్! త్ ॥ ర -వరాధ్నుని పేచ్పు, Depcen- 

౧౬| అధథీనో నిఘ్న అ | గేలం ఇకా, అధీనః - నిఘ్నః- ఆయ గ్షః- 

యతో౭_ స్వచ్చ ర్జు అన్వచ్చ్వ్వః - గృహ్య్యాక ః! ౫ - అథ్నుని వీర్ల, 

గృహ్యకో (ఒవ్యపౌ)।: Docile, ఇ, క కా యు పర్యాయము 

లని కొందు, 

ఖలవూ (స్పా $) ఖలపూః-బఎహుక ర 1॥ ౨-క న్లి ము నసూకుచు 

దృహుక రో సాని, A sweeper, TIT, 
cH 

దీరనూనర్నిర ఇ దీన సాగ; --వెరొ కి యః! ౨-విచారింగి సైస్ పత... రసన రా నర క్రీయః॥ ౨- విచారం; 
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క జ యక శనా ఆ సంతా దా ద న 

ఇ శీయు 3 ని “వీ యః ౧౭|| మెల్ల గా కార్య ముం 
. యాని 

Pratory slow, 4a. 

జాల్బః-అనమిత్య కారీ! Ell ఆపి 

పక్ కార్యము. జే ము 'ని వేళ్లు, Acting 1 

considerately. 

కు (మన్షః (| కులః!౧- - కార్యములందు అలసుంై నే స 

యాసుమ:)! చేరు, Indolent, Tred, 

కరత మో౭౬లంక కరృుతయమ;ః-అలంకరీ ౭|| ౨- కార్యము. 

ణః చేయ నమదచెనసన'ని పేను, Compete; 
pa య 

Ito act, mAs. 

కి తూపొ౯ || త్ [| ౧- కార్యమును a 

నుదో్యోగించిన వాసి వే చేడు, 0828060 in 

‘business. 

హాద్యతః)॥ ౧౮|| 

కార్భ్యః - కర్భశీలః॥ ౨ - ఫలముగగినగినన 
లో (యళ) "లీకు న్నను కార్యము? యు న ఫానముణగ। 

వాని పేళ్లు, 1220011005 #4౫7, 

కర్భళూర (స్తు), కర్భళూరః-కర్భతః। ౨ - ఫలము News 
ర,_భ$ః। 
రీ - “' వజకును కార్యము. "సేయు తెగువ గాల “1 

దీ 

గ 

పేళ్లు, Finishing carefully, war. 

కర క్ ( | ౯ భో కర్చు కర్భణ్యభుక్ ( పా) భం ణ్బభు? ॥ ( Me 

EF: 5 కరః gl} ౨-కూలివుచ్చుకొని పసీచేయు - || రా జై 3 

Working for hire, ఇడం. 
కర్ణ కార (స్తు, కర్శ'కారః - తత్కి_ “యః! ౨ - కూలి లేగ 
స (యః! ౧౯|| 'పసీచేయునాని పేళ్టు Working without 

wages. 

అపస్నా త క-మృతస్నాతః॥ ౨- బంధుసువ్ళూ 
అవస్నా తో మృత | 

| 

తః దాది మరణ నిమి త్రమయి స్నానము వేసిన 
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| నిసేై, Bathing after mourning, 
| జ్ఞాణా, 

ఆమిషాళీ (తు) శా, ఆమిషెాం॥ ౯|| సొష్ములః॥! ౨ - మత్స 
స్క_లః। Aa eno చ్ చట; 

దనుక "ని పేస్టు, Eating fish 

‘and flesh, TIATEITT, 

బుభుక్షీత (స్యా) బుభుత్ను ల 8 క్ ఆ శుధితః షా జిభుత్సుః - అవనా 
గుభతో జిఘుత్సు రథ 'యివతః॥ ర-అఆశకోలిగొ; న్న నివే, Hungry, 

రోయితేః॥ ౨౧|| బగ 
పరాన్న; పరకిణ్ణు" పరాన్న; - మం వ్య్"దః॥ త - వరాన్న మే 

భుజంచుబ "సి పేష్టు, Feeding at another’s 
cost, TTY, 

3 

jf భన్ నున్మృం అద్ధం 8॥ ౨-తిండివోతు 
దం 8| | సేసె » Glutiononus, uz, 

అఆపమ్యూన (స్పా) అమ్యాన - స దరిగం! ౭-పిబన్సూవివ = "బే = 
లో షొదదిన్ల+ (విజగీసూ. "వజ ఉద్యోగ ము ఖేర్ వ్యా ,సోసికొను ౧: గి వును, 

ఎవ సే) 201 Shamelessly Vorac ious, ఇల్లా 
(ఉభిా) wn! రిమ్మ అత్ముమ్మ' ga క్ష శీ NO లి — -బోవ్య నర 

7 ర్స స్సు గ (సో ఏ మును నిడో శ శ 3 వరం ఫర ల నా లేన న్న ను నునే 

కర పూగ"ల)ి; నిం జింక్ సి ఇమ్ము Selfishly vora- 
య) 

శ an 

ClOUS, HIE FAT. 

సర్వాన్నిన (న్వు). నర్వాన్నీ సాన రాన్నఖో జ న్! ౨-నియ 
” శ భాతి యు ge చకా a EI 
'రర్యన్న థి బు మము రాగ యున్ని లా ప్రల ఇగశించు..' సి పసు 

ating all manner of food, quit. 
గు (స్త్ర గ్య గృథ్ను  - గ నః - లుం; అభిలామునోక - రలక్న్నా ఫ్ర న్న ర సీ” ఆ అటావ్వు 

all oi We” చ స్! త్న గ. జ il సో తం మన౫ ల ల cD Cove- థు య గాషుక స్మ 2 tous, wees, దగగ 

(నమా తోలుప, కోలుపః-లోలుభ ౨-మిష్క. యు నాశ 
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లుభా | గలవా Dé, Very covetous, Fig, 

.సోన్మాద (స్తా) న్న సోన్నాదః-ఉన్నదిమ్టు: ll ౨-భూ తా వేశొదు 

షు (స్పా) లచే నొడ లెజులోని ఎని పేళ్లు, Mad, insane, 
Fanatic, TT. 

దవిసీత స్పముద్ధత:ః। అవినితః - సముద్ధతః। ౨ - వినయములేని 
cnn "ని పేళ్లు, Misbehaving, sada, 

మె శె త్త మత్తిః- కె్యాంఉత్క టకాతీబః॥ ఈ- -మద్య 
ఖీ 'బాః |పానాదులశోత _ నొడలెటు(గని'ని పేళ్లు, 

‘Drunk, ఇళ. 

కాము శే కమి'తా౭. కాముక; - కమి తా॥ బు॥ అనుక'ః-క యు 3- 
క్ష | కమః కామయి , కావ్వయిత్రా। బం అభీకః-కమన - కామన :- 
౨_భీక౩ కమనః కౌ | అభిక్షః॥ గాశకాముకుని వేళు, కోరికగల::3 "డు, 
వో౭భికః! 95|| Lustful, నా[ట్రణా, గ్ 

విభేయో వినయ విధేయకావినయ గహీం! న్! వచ నేస్టితః- 
ర్ం వచ నేస్థి త్ర ఆ| అత్ర వ! ఈ - చెప్పినట్టు చేయు. స పేళ్లు, 

వః। Complaint, qa #7 Tt. 

వశ్యః ప్రణ క యోా | వళ్యః - ప్రుణేయః! ౨ - బెషభాదులచేత 
'వళ్య మయిన యిన పొని పేష్ల Governable; 
Under influence, ఇష. 

నిభృత , విసీతప) | నిభృతః వినీత: ప్ర గలే (పా) పృన్ఫతః॥ 
తా (నృమాః)॥ ప _ లిఖింపంబడినప-స్ పర్లు, Well trained, 

9 సాగగా ఇ 

ధృ ధృష్షుర్వి ధృష్ట్రఃాధృష్షుః (పా) ధృష్టక్ |! ॥వియాతః॥ 
గాత్ర (శ్చ) 3 - దిట్టతనముగల:'ని పేళ్లు, IMpudent; 

Shameless బార, 

పృ|గల్భ § ప్రతిభా; పృగల్భ ర్త ౨-అప్పటప్పటికి 

"తే వా 
In రగా ప్రశాశించు ప్ర XY. ఎని పేళ్లు, 

Endowed with genius: bold, తమ. 
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నన! తో వ ॥ (స్యా) దధృ స్టై(తు) అధృష్ట వాలిన! ౨-దిట్టతనములేనివాని 
వాలీనో పేళ్లు, Modest; retiring, ata, 

బలో విక్ణయా | ఏలతు -విస్ళయాన్నిత | ౨-ఆశ్చర్యముచే 

లే! ౨౬|| ప్రకృ తార్థ జ్ఞానము లేని వాని వేళ్లు, వెజంగు 
పడినఎ"ండు Astonished, wari ఇడా, 

అగీశే శాతర అధీన; - కాతరః॥! ౨ - వషననాదులచేత 

వ్యాకులవడిన వాని పేళ్లు, Confused, ఇం, 

స్రున్నా భీరు భీరుక ర్రైన్నుః (పా) శ్రీః - భీదః - భీరుకః - 

భీలుకాః | ఖీలుక ౩|| ఈ - వెజచున్వభావముగ ల వాని పేళ్లు, 

Timid, ఆనా. 

ఆశంసు రాగంసితరి అశ ంసుః-ఆశంసితా॥ బు॥ ౨- ప్రియవ స్తువు 

కోరంవాని పేష్టు, Desirous, క=జ్జర, 

గృ హాయాలు ర) గృహ యాలుకాగ్న హీ తా॥ మొ ౨-పుచ్చు 

హీతేరి॥ ౨2|| కొను స్షభానమ గలవాని వేళ్లు, Disposed 
to take. 

axl న్ గ ద 9. np? గ చాలు! ౧ - గదయా = నమికతో శృ) స్టైలు: (గద్ధ రధ / స రు డియ న్నవాని పేరు, Believing, 

faithful, wz. 

పతయాలు (స్సు). పతయాలుః-పాతుక ;॥ ౨-పడున్వ భావము 

పాతు శీ గలవాని వేళ్లు, Habitually falling, 
| అ 

fn rer. 
సీపు జాశీలక-అవ త వీష్ణుః! ౨-సిగుపడు న 

లక'శీ లే2_పగా విస్టు లజ్జ వీల అవ బ్బ బసు | 9 సెగ కుడు సభ" 

వముగలవాని వేళ్లు, Bashful, IAT, 
cn 

ద  వవారుః-అభినాదకః! ౨- ముక్కున 
ర్వన్షారువ ఖి సద, వ్వ ఠుః అభినాదక ప Se 

“క్రి! ఆ౮॥| వముగలవాని “పేస్, Polite; respectiu, 

afta, 
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శథరాళురాతుకో శరారుః - ఘాతుకః - హిం స్ర ః| కి-చం 
య్ 

హీంస)ః న్యభావముగలవాని పేళ్లు _Destructiv 

mischievous, ఇ. 

| ష్ ర సం న ఆగి ల్ వస్థిష్షుః వర్ధనః! ద వృద్ధి(బొందు స్వః 

వముగలవాని పేళ్లు Thriving, growin; 
a ఇహ, 

ఉత్పతలిమ్షు (స్తూ) ఆత్సతివ్ష్వుః-ఉత్సలితా॥ బు! ౨- ఎల 
ర్ం ర్ం ॥ 

త్పతితా౭ఒ న్య భావముగలవాని పేళ్లు Jumping ₹) 

నాతి! 7. 

లంక రి (స్తు) వు అలంక కరివుః - మణ్ణనః। ర = శృంగారిం+ 

౯3న 8|| ౨౯|| కొను న్వభావముగలవాని పేళ్లు, Fond ( 

Ornaments, amt ఇ eg THATS 

భూన్లుర్భవి నుర్భవి భూన్హుః-భవిమ్షుః-భవి తా। బు! ౫౨-- కా 

En గలవాని పేళ్లు, About to become, &1t 
(41, పలుమాటును మొలచు స్వథావవ 

గల శేశనఖాదుల పేళ్ల ని కొొందటు, 

వర్తిష్టుర్య రృన స్స నర్పిష్షుః -వర్త రృనః! ౨-వ_రించు న న్వఖ 
మా)! వముగలవాసి పేళ్లు, న్ static 

nary; abinding. 

నిరాకరిష్షుః శీ ని రాక రిమ్హుః - కీపుః॥ ౨- తిరన్కరించ 
ప్వ్నుః (స్యాత్) స్వభావము గలవాని పేక, _ Disdaining 

obstructive, fixrerar xara. 

(సాన) న్నీ గ్వస్తు) | మేదురః॥ ౧-సాస్ష/ =దట్టమయి, స్నో ః = 
"మేదుర;॥ "3 |సీగ్గుగలిగిన మేఘపటలాదుల చేరు, గారం 

with. 
| 
| జ్ఞ్వతా (తు) విదు! శ్రా! బు! విదుర ః-విన్లుః॥ క=-ఎలు టో | ళా య 



న్వప్న =  శయాలు 

షెన్యాలు 
Ac) 
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విశష్యనిఘ్మ వ 
క్రితి 

వ. — వాశానానానానా నాము వరాంా. 

నో విన్లుః భవతు గలవాని పేళ్లు, Intelligent; 

knowing, rar. 

నారీ a వికానీ (తు) నిక! వికానీ॥ ల్రా॥ వికన్వరః! ౨ - వికసించు 

1. సరఫానము గలవాని పేళ్లు, Expanding, 

arn aft 

J గ్ ర. పిన | “4న మ పడా ప సిన్ఫత్యరో. విస్స వన్ఫత్వ: -విన్భమం ౩-ప్రసారీ! ౯॥ విసార్। 

సుని 4 పిసారీ చ వసా నో | ర - నజయు గషభావముగల నిల్ల మోా(ది 

ఎస్సీ ౨౧||  అలటిందున్రులు మొ ద ml నవాని పే పేళ్లు, 

Spreading creeping, ¥ mad. 

నహావు స్నృసూనః గహీస్మంః - సహానః-మవ్లా! బు॥ తితితచ్వుః - 
Fa 

కనా వెలిశుః: తమి, 'కమితా॥ బు! తమో! ౬ - స్వభావముచెత 

తావమిా! 'నోప్పగలవాని ఉన్ల. Patient; content, 

ag ఇలా. 

క భనో- ముస "ధన ః-అమ్బూ ఆః-కోవీ! న్ ॥ 3 - నభ" 

వీ, 
కశీక్సీ 'వముచేతి నోపముగలవాని పేళ్లు, Passionate; 

wrathful, Aidt. 
' Rn చె క ఎకోవపన —_ వై 

ప... సలి సుక. చః అత్య పునః 2 నింక ర © 

69 ఆల ఫ్లు కోపించుకొనువానిపేమై, Very passionate, 
ఘసు 0! ౨౨||. _ ee లా 

న 

బాగా. జాగ బాగరూాక :-జాగ రి తొ; బు! ౨-మేుల్కౌ-ని 

ధా యుండువాని పేళ్లు, Wakeful, ITER, 

. మూక తః-పచలాయితః॥! ౨ - కూరుకు 

అపకు వాని పెళ్లు రుం ద్ 
బాయితిః] వొలలుకు ని ద? A శ్ 

ava, Reeling, తగ AIR, 

శ॥ శయాలుకాని దాలుః॥l 3 - 
en | 

తూంగుపోతు, Sleepy, 
న పోతు పే 

ee sish, frag 



వీర్ అవురకో శ వూ [లృ 

్క-థధయితః॥! ౨- ర్నిద్రాణశ యితే. ని ద్రాణః (వా) నిద్రితః-ళేయి 

(నవాా)॥ 331 | పోవ్రవానిపేళ్లు, Asleep, fafa, 

పరాొజు ఖః పరా పరాజ్ముఖః - పరాచీనః॥! ౨9 - పెడ? 
(3 . 

చీన (స్పా) ముగా నున్న వానిపేళ్లు, Averting 

face, ఇరా. 

ద వాజప్యధోముఖః। అవాజ్ ॥చ్ | (అవిశ బము చెత) అవ" 

Down-looked, yaa. 

( చెవానఖ్బతి) చే చేవద్ద్య్యజ్ | చ్ ౧- బేవాన్ అణా 

నద్యుజ్ దేవతలనుగూార్సి పోవువానికిగాని చేవళ 
బూజించువానికిలాని వేరు, | Adoring 

ties, Approaching deities, షషాళాా! 

TTT. 

విష్వుద జ్ (వివ్వ విష్వాద్యజ్ ! చ్! ౧-వివ్యక అబ్బ 
గఇతీ)। 556! అంతట నడచువానిపేరు, Going ev 

where. 

(య స్పహాజ్బుతి)న నధ్ర్యజ్! చ్! ౧ - నహ అజ్బతి= 
ధ్ధ్యిజ్. (స) తోడం బోవువాని పేరు, Accompany 

gat. 

(న) తిర్భజ్ (య తిర్యజ్ ॥ చ్! ౧-తిరః అజ్బతి= అడ్డవ 
స్పిరో ఒజ్బతి) నడచువాని పేరు, Moving tortuor 

సు. 
వదో వచావవో వదః - వదావదః - వకా॥ బు॥ 3-మ 

వశా చేర్చిన వాని పేళ్లు Knowing how 
speak, xr. 

వాగీక్లో వాక్సతి| వాగీశః - వాక్సొతిః॥ ౨ - నిర్హొ “షమ 
(న్పమా)॥ 3౫|| బలుక నేర్చినవాసి పేళ్లు, Eloquent, ars 



కె0ఎ ఎం) విశేష్యనిఘ్న వర్షము రికి 
టాక = తాతా. నవక A 

పాదోయు క్రి పటు వావోయు _క్రీపుః-వాన్నీ। న్ | ౨-తాను 

రాగ పలుక నిశ్చయించిన యర్గమును లెస్సగా 

నిర్వహించి పలుకువాని పేళ్లు, Speaking 

sensibly. 

వావదూకో=_తివ| వావదూకః? - అతివకా॥ బు! ౨ - అధిక 

పెరి ముగా మాటలాడువాని వేళ్లు Talkative, 

loquacious, అషఇ ళా. 

(స్యాాజ్టల్పాక (స్తు) జల్వాకః - వాచాలః = వావాటః - బహు 

వాచాలో వాచాటో గర్హ్య్యవాక్ ! చ్! ఈ - దోషయు క్రముగా 

బహుగర్హ శ్రవాక్ | చెక్కు_మాటలాడువానిజేళ్లు, Talking non- 

౨౬! | 56056, arate. 

దుర్చు కి ముఖ రా దుర్ముఖః - ముఖర$ - అబద్ధముఖః। రె - 

బద్రముఖా అవీయముగాం బలుకువానిపేళు, Scurri- 
డా లో ర ౧౧ 

lous, gH. 

శకః వి)ీయంవ చే! శక్లః (పా) శక్నః-వ్రియంవదః! ౨-స్రీయ 

ముగాం బలుకువాసి వ, Speaking civi- 

ally, faaaz. 

గో హాల (స్సా్య) లోవాలః- -అస్ఫుటవాక్ ॥ చ్ | వళ కము 

దస్ఫుట వాక్ గాకుండ మాటలాడువాసి పేళ్లు, isping, 

ggataral qren ఇలా. 

గర్భ సవాదీ (తు గర్హ్యవాదీ॥ ౯|| కద్వదః। ౨ - నిందింపం 
క ద్వదః! 32! దగన సూటలాడువానిఢే పేళ్లు, కొొటగాని మాట 

లాడువొండు, Speaking ill, gurl, 
| 

(నమా) కువాదకు కుఐాదః (పా) కుపాదః-కు చర 8॥ ౨-పరుల 

చరా |దోహమును బలుకువాని పేళ్లు, Censorious, 

fae mT ra. 

అనరరః॥ ౧ - అసౌమ్యస్యరః = చెవ్రులకు (స్యా దసౌమ్యున్వ 



856 ఆనుర కో శ మొ [ల 
ద ద తాత ద నాలా. 

రో) ౭_సగర 8| సింఫుగాసి స్వరముగల బాన చేరు, Havi 

bad voice, అల. 

గలవాని పే ళ్లు, Sonorous. 

నాస్టివాదీ నాస్టకర, _ నాస్టీవాదీ॥ న్! నాస్టకరః! ౨ - - ఆలీ; 

(నృమా)' “ఏం! ముతో? గూడిన చేవతాదులయొక్క... ; 

మును జేయు మంగళ పాఠకుని పేళ్లు, 5106 

of a prologue, rata, 

గా ష్ జ జడ అజ 8!! ౨-ల్రస్టానిస్టై సుఖదు ౩2: 

నెఖుగక పరవశుండె యూరకయున్న 
ల! టా 

వీళ్ళు Idiot; stupid, ఇతె, 
లా 

ష్ th 

2నేడమూక (సు _ అనేడమూక ః॥ ౧వ కమ్ = పలుకుట: 

వక్తుం కో)తు మశిషీ | శోతుమ్ = వినుటకును అశికీ సే = శొక 

శే)। బడసివాని పేరు; అనయా చదవిటీబా 

మూగ వానికిని సరియెనవా(ు, ఎడమ 

యను పాఠమున వన్ఫడును మూంగతనవ 
గలవానికి చేరని కొందు, Deat . 

dumb. 

తూస్టింశీల (స్సు) తూరీంళీలః - తూప్పకః॥ ౨-మాటలా 
౯ ణం 

త్రూస్టీకో యూరకు౦డు సభావముగలవాని ₹ 

Silent, ఇఇ. 

నగ్నో 2౬ వాసా దిగ నగ్నః-అవానాః॥ స్ ॥ దిగవ్చుర ॥॥ 5. 

మృ రే! 3౯-॥| మొలవాని పేళ్లు, Naked, ax, 

విప్కా_సీతోఒవ నిహ్కాసితః-అవకృష్మః॥! ౨ - వెళ్ళం 

కృష్ట (స్పా్య) బడినవాని పేళ్లు, Expelled, . faifun, 

దపధ్య_న్త స్తు ధిక అపధ్య న్త నకి ధా ధిక్కతః[ ౨-టి న్కరి 

తః! | బడినవాని పేళ్లు CUrsed, fared, 



శా౦డ ము] విశేప్యునిఘ్నవర్లము 857 

ఇ ద అ వచనాలను. a 

ఆ వగ న ఒభిభూ, ఆత్తగన్లః (పొ) ఆ_త్తగర్వః - అభిభాత ః॥ 

త్ర (సాత్) ' ౨-రాజువేతంగాని శర్రువుచేంగాని పోగొట్టం 
బడిన గర్వముగలవాని పేళ్లు, Humbled, 

subdued, ఇషాళ్లగ 

చావీత స్పాధిత | చావీతః - సాధీతః॥! ౨ - రాజుచే దండుగ 

(నృమా)॥ ఈ౦॥ | గొనయిడినవాని పేళ్లు, (Condemned; or 

adjudged, ఇగషగా 

పృ త్యాదిష్టో నిర ప, త్యాదిస్ట్రః - నిర నః - ప త్యాఖ్యాతః- 
ల ర లాటి వ "yy 
సే (స్పా) త్స త్యా నిఠాకృతః! ఈ - న్యాయముచేత పరిహరింపం 

ఖ్యాతో నిరాకృ్భతః। బడినవాని పేళ్లు, Removed; set aside, 

wart ళా gar. 

నిక్భత (స్పా్య)ద్యి నికృతః-వి ప్ర కృతః! అ౨-కీడింపంబడినవాని 

ప్రకృతో పేళ్లు, Humiliated; Insulted, భాగ, 

విప్ఫలద్ది (స్సు) వ వ్ ప్రలబ్బః అ వళ్ళుత | = _ మోనసఫుచ్చం 

రతః రం| బడినవాని పే ళు Deceived ; Duped, 

fara, 

మనోవాత; పతి మనోహత ః- ప్రతిహ తః-ప్రతిబద్ధః-హతః। 

హతః వృతిబన్గో హ|ర-మనస్సున నుత్సాహము చెడినవాని పేళ్లు, 

త (శ్చ స)! Disappointed, ఇచా. 

అధి ప్ప ప్రతివీ, అధివీ_ప్తః-ప్రతివీ_ప్తః। ౨-సనిందింపంబడిన 

[పో వానిపేళ్లు, Censured, fafa, 

బిజి కీలిత సంయ|  బద్లఃాకీలితణానంయతీః। క-బొండకొయ్య 
థి 

త ౮౨|| మొదలయిన వానివేత కట్టబడిన వాసి పేళ్లు, 

Confined in stocks, Fettered, ఇళ, 

ఆపన్న ఆపక్సా), ఆపన్న ః-అపక్సా) పః ౨-ఆపదంబొందిన 

ప్ర (స్వాత్ ) 'వానిశేగు, OVvErtaken by calamity, 
wy: ఎఖీ యి 

| Distressed, అగా. 



అనురకోశ ము [తృ é 

నిలీకో భయదు | కానిళీకః-భయదుతః! ౨ _ వెజచి ౩ ాన్దిీక భయద్రు | కాన్షి లీక భయద్రుతః॥ ౨ - వెజు ౩ 

|పోన్రువాని వేళు, Put to flight, aq § 4 

137. 

వారితః కారి, అతారితః-తూరితఃం-అభిశ నః క-వర, 
భిథ సే గమన బ్రహ్మ హ త్యాదులవలన నిందిః 

|బడినవాని పేళ్లు, CalUumniated, Accu: 

of adultery, qf. 

కను కో౭_స్టిశే॥| _ నంకసుకః- అస్థిరః! ౨-చేనియందును ని 
రక3॥ కడ లేనివాని పేళ్లు, Unsteady, Uncerta. 

fet. 
ననా కోపరకా వ్యనన్నార్హః —- ఉపర_క్షః॥ 9 - ది వక 

జ మనుష్యుకృతములయిన నరీరవీడలు గలవా 
పేళ్లు జూదము మొదలై న వ్యననములు ౫ 
వాని పేళ్ల ని కొందటు, Afflicted, Sufferir 
pain from a cause human or divin 
CYT, 

”ా_సృవ్యాకుతా విహ న్ఫ; - వ్యాకులః॥ ౨ = తోశాదుల చే 
వెనుక ముం దెజుంని వాని పేళ్లు, Confour 
ded, Perplexed, ఇళ స్తుల్రా, 

ల్ విహ్యలః విక్ల్ష బః - ఏీహ్యలః॥ ౨ - భయాదులయేల 
దనయవయవములను ధరింవ శకి లేని వానిజుచ 
Unable to contain ones self, Over 
come by fear, fage. 

తు) వివ క్లో వివశః - అరిష్ట్రబుష్ట ధీ | ౨ - ఆనన్నమః ష్టథీః॥ రర॥ | ణముచేత దూవిత్రమున బుదిగలవాని వేళు వా రు Cn 

Apprehensive ot death, సాన. 
కతా రో కథః జా కశార్గ | ౨ - అప రాధమువలన 



కందము గ న్యరిఘ్మ వగరు 859 
'చబుకు “పెట్లకుం దగినవాని పేళ్లు, Deserving 

a whipping, #18 AN ata. 

నన్న చే) తాత - (న ఎఫ్) స్ట అతతాయా॥! న్! ౧ వధోద్య లే = చంపు 

తాయీ (వధోద్య ప)! యత్నముగల, నన్న్యద్ధ = నన్నద్గునిపేరు, 
థి 

Murderous, ఇగిగాగ్యే. 

“చ్వేష్యః - అఖీగతః॥ ౨- చ్వేవింపందగిన 
వాసి పే స్. Hateful ; detestable, ఇకా 

mid qx. 

చేసే త్ర సమీ, గ్య 

వధ్యః - శీర్ష చేద్యః। ౨-చంపందగినవాసి 

పేళ్లు, Meriting; beheading, ఇనా, నధ్య శ్ళీర్షచ్చేద్య 
(ఇమా నమా) 'ర౫॥ 

ఏిహ్యో (ఏపే.ణ యూ 

వధ్యో) 

వహ్య:। ౧- విపే.ణ = విషముచేత, యః = 

ఎవయు, వధ్యః = చంహదగినవాడో వాని 

చీడ, Meriting, death by poison, ఇలా. 

మునల్యః॥ ౧ - ముస లేన = రోశటిచేతం 

జంపంచగినవానిపేరు, By knocks of a 

pestle. 

ముసల్యో (ముస 

తేన యః)| 

శిన్వదా నోఒకృష్ణ విశ్విదానః లా అకృష్టక ర్యా! ౨ - మంచి 

యా చారము గలవాని పేళ్లు, Innocent. 

కొందు, శివి దా నః-కృష్ణక ర్మా! ౨-దురా 

వారముగలవాసి పేళ్ళనిరి, Sinful or crimit- 

nal, qr Ht. 

చపలః-చికుం 8! ఆ-దోవము విచారింపక 

వధబంధనాదులను 'జేయువాని పేళ్లు, 

Committing 2 61006 without conside- 

ring the guilt, Inconsiderate, TT. 

దోసెక దృక్పురో దోసెకద్భక్ | శ్॥ పురోభాగీ! న్! ౨ 



980 అమర కోరకోయు [ళ్ళ తీ 
భాగ దోషమునే వెదకువాని పేళ్లు, Malevolen 

| = ణి నికృప న్థ్వనృజు నిక్సుపః-అనృజుః-ళ ఠ 8|| కి-కుత్సితుని వే! 

న్ధ సరః! Wicked; perverse, gftad. 

క చేజప స్పూచక క రేజపసూచకః-విశున ః| ౨-కొం జెవ 

న జెప్పువాని వేళ్లు, Informer, fuga, 

న 
(స్పా) త్పిశునో దుర్గనః - ఖలః॥! ౨ దుష్టాత్కుని ముళ్ల 

దుర్భనః ఖలః! 5౭|Mischiefmaker, gia. 

నృశంసో ఘాతుక నృశంసః జా ఘాతుకః- క్రూరః = వాపః॥! ర 

కూ9రః వాపో పరులకు బాధ వేయు స్భభావముగలవాని పేళ్లు 

Destructive mischievous, ఇగ గాలి. 

ధూర్త (స్తు వ ధూ_ర్తః-వష్బుకః॥ ౨-మోనవుచ్చువా। 
షాక 8] 

పేళ్లు, కక్, 

అజ్ఞా మూఢ య అః - మూధః - యథాజాతః-మూర్థ్స 8 = 

థాజూత మూర వె భే నె భేయః-బాలిళః॥ ౬-ఎఅుక' లేనివాని పేళ్లు. 
యమవాలిశాః॥  ల్రో౮ా॥ Idiot, gz. 

కద ర్యే కృపణ శు కదర్యః ఆ కృపణః వా తుద్రః-కింపచా రి హా 

దృ కింపచాన మితం | ప్రిత్రంపచః। ౫-లోభి శేళు, Miser; avari- 
పచాః! 

నిన్న సు దురి "నవ ౫ దుర్వి నిన్స్వః- దు ర్విధః - దీనః-దరి ద ః--దుర్గత 8| 
థో దీనో దరి డో దుర్గ yy గాద 

౧ 
౫-దరిదునిపేళు, Poor, indigent, #7, తో= (పిన! రఈనా॥ రాన్ జట్టు, ) gent, 17 

cious, 4. 

వనీపకో యాచన వనీపకః (పా) నసీయకః - యాచనకః - 
కో మార్లణో యాచ మార్గణః:-యాచకః-లఅర్జీ | న్ |! ౫*-అడుగుచాని 
కర్టన్” | పేళ్లు, Beggar; mendicant, ata, 

అహాంయుః - అవాంకాదీ| న్ | ఆ-అహాం 

కారముగ లవాని పేళ్లు, Proud, weit, 
దవాం కారీ 
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శుభంయు (స్సు) భు భంయుః-శు భాన్వితః। ౨-క్ భముగల 

శుభాన్వితః। ౫౦|| వానిపేళ్లుు Happy, ఇళ. 

దివ్యూపపాదుకా దివ్యోపపాదు కాః॥ ౧ - దేవాః=సరర్లము 
౧ 

( చేవా?) నందుండు మాతృ వీతృనం బంధము లేక పుట్టన 

'చేవతలపేరు, Divine origin, 

(నృగవాడ్యా) జు జరాయుజః॥ ౧ - నృగ వాణ్యాః = మూవి 

రాయుజాః। యందు. బుట్టిన మనుష్యులు, సశువులు 

మొదలె నవాని పేరు, Viviparous, 
య | 

సిరదజాః (క)మిదం సేరదజః॥ ౧- శ్కమిదంశా దాః = చెమట 

'ఆాద్యా వలన బుట్టిన పురుగులు, ఈగలు మొదలయిన 

వానిపేద, Engendered by damp; as 

worms and insects. 

(పనీ సర్పాదయో అణ్జజః॥ ౧-పవీన ర్పాదయ = (గుడ్డునలనం 

2_)౯జాః॥ ౫౧|| బుట్టిన పక్షులు, పాములు మొదలయినవాని 
టి 

సే, Oviparous, 5108. 

ఇతి స్రాణినడ్గః .... ప్రాణివర్గ్షము ముగిసెను, 
 అనానానాయునా నానన నినాిననానణ. 

rr బలు ననతనాలానాణుం 

ఉద్భిద (సరు గు! డఉద్బ్భిత్॥ ద్! ౧- తరుగుల్మాద్యాః = 

ల్నాద్యా) నేలను నక్క లించుకొని వుషు వృతే.ములు, 

'ఫొదలు,  కనవు  మొదలయినవాసిపేరు, 

Vegetables, aaeafa. 

ఉద్భి దుద్భిి ము! ఉద్నిత్॥ ద్! ఉది జమ్ - ఉద్సిదమ॥ 3=- 
గ జ ' | 

ద్భిదమ్! 'ఆ తరుగుల్నాదులనే పేళ్లు, Sprouting; 

germinating, శత Tia. 

సురం రుచిరం సువరమ్ - రుచిరమ్ - వారు - సుషమమ్- 
గి ది 

చారుసువమం సాధు సాధు-శోభనమ్ -కా నమ్-మనోహరమ్ (పా, 



తగల అవనురళోశ ము (కృ తీ 
ఆ దద న ద ద 

కోభనమ్! ౫౨1 కా|నునోరమమ్ - రుచ్యమ్ - మనోజ్ఞ మ్-మర్ణా 
సం మనోహరం రు మళులమ్! ౧౨ - చక్కని వస్తువు పే! 

చ్యం మనోజ్ఞం go | Beautiful or pleasing, gt 
మఖ్ములమ్: . 

(త) దాసేచనకం, ఆనేచనకమ్॥౧-యన్య = వ న స్తువ్రుయొక, 

(తృ స్తే ర్నా _స్హ్యనో దర్శనాత్ = మాచుటవలన, లృ స్తేః=తనివి 

యశ్య దర్శనాత్ )॥ , అ_న్మః=తుద, నాస్తి= లేదో, తత్ =ఆవన 
౫౩|| పేరు, Charming. 

అభీస్టే ౬ భీప్పితం | అభీష్టమ్-అభీప్పీతమ్-హృద్యమ్-దయితవ్ 
హృద్యం దయితం న వల్ల భమ్- పి యమ్! ౬ - మనస్సునకు, బ్ర 
ల్లిభం పి)యమ్। |మయిన వస్తువుపేళ్లు, Beloved, desire 

faa. 
నికృష్ట ప్రతికృ నికృష్టః - ప్రతికృష్టః - అర్యా॥ న్! బే? 

ష్టార్వ శేఫ యా ప్యా | (పా) దేవః! న్॥ యాప్య:-అవమః-అధవు 
వమానమాః। సోల్ర॥ కుపూయః-కుల్సితః-అవద్యః- ఖేటః-గ ర్య వ్ 
కుపూయకుత్సి తా వద్య అణక || ౧క౩-జ త్యా వా రాదులచేత సిందిత 
వేట గ రాణ కా (న్స జైనవాని వేళ్లు, Inferior; low, sH, 
మూా$ః)। | 

మలీమనం (తు)మ| మలీమనమ్ - మలినమ్ - కచ్చరమ్ - మ 
లీనం కచ్చరం మల |దూవీతక్ొ॥ ర-మాసినవ సువుపేళ్లుు Fou 
దూషీతం॥ | dirty, zr. 

పూతం పవిత 9౦ | పూతమ్-పవి త్రమ్- మేధ్యమ్। 3 _ పవి 
| మేధ్యం (చ) |మయిన వ స్తువు పేళ్లు, Purified, rw, ఇగ 

పీ్ధ్ర)ం (తు విమ, వ ధమ్! ౧ - పిమలార్షగమ్ = (నంభధావవ 
లార్గకమ్)। స | న 

చేత) నిగ్గలమయిన స్ఫటి కాదివ స్తువుల చేరు 
Clean, fia, 

నిర్లి కమ్-క్ ధితమ్-మృష్టమ్-నిశ్ళోధ్యమ్ 
అనవస్మ్క_రమ్॥ ౫-కల్లువము లేనట్లు శోధింప 

నిల కం శోధితం 

మృస్థం నిశోధ్య మన 



కాంగో ము) 

ల. మ రా చ ఉని కాలు ల కా డం. 

వస్కర మ్ 

అసార౧ం సలు 
౧ 

శూన్యం (తు) నకి 

కం గుచ్చగి్ల శే। స. 

(స్య) ప ఛానం 

ప ముఖ ప+ వే కాను 

నమో నమాః॥ ౫2 

ముఖ్య 
గ ప్యబన్హా- 

సు (నల్)! 

వర్యన రెణ్యా 

నస రా 

జ 
rep: 

ఎ $5) 1) కార: ప్రా 

గ్య ర్న J, య స 

ట్రేయమ్! ఎం 

న J (నగా Kk గ 

“౩ పుష్కల (స్పా ఎన్) 
సా గం వాటి నో య 

చే! (న్యురు గప చే) 

స్రజ్ఞన న్స వా న) వ్యావ సె 
గ్గ గుణ్ణు రా: | ౫ క్ 

WT నల నాగా 
£0 

మ భగము. Tn 
NX? (ఫ్ర (|) (0 

గో చ గళ) | 

అస్రైగ్య్యం(ద్వయ | 

౫౬|| బడిన న సువ చీస్ణు, Cleansed, 

న : 
గా స సర స 

జ భజనల. ఎనక దారా. అతా మది. ల గారా ఇ సగం 

ఘు వ గ్ర ము 868 

అసాగమ్-ఫల్లు! 9 - సారమువేని దూది 

మొదలయిన న స్నువృల సేళు, Pithless, 
wD ౧౧ 

TTT AIT. 

శూన్యమ్ - నశికమ్ - తుచ్చక్- -రి కకమ్। 

రది నస యం: మొదలయున వాని పేళ్లు, 
—_— C౧ ౧౯ 

Void, empty, ఇల్, 

గ్ర నానమ్! నిత్వనపుంనకలింగము॥ 

వ్రముఖః - ప్ర వేకః - అనుశ్రామః,- ఉత్తమః- 

ఘం8- నవం8- వే - పబర $- ముఖ ః రః వ రెణ్యః ర్రాబర్హ్లాకి అనవ 

రాస్ట్యాః లా పర్యా సః - అజా ప్తాగ్రవారః - 
wie 

వంగ RED గ ఏ 3- "i ఎరు గ ర యా (న. 08: అప్కయకాల ర్రియః॥ ౧౬ 

యథా నన స్వువు సే", Chief; principal, 

YX. 

రోన్ 1స్॥ ట్ర్యగాసుష్క.లః-సత్తమః- 
శి ఇ అద్య యి గి అతినోొఛభనః! ౫ = మిక్కె_లి (మని వెను, 

ixcellent, 25, స్కథానశ స్టము "మొదలు 

౨౨ ను 'సష్వుని 'పేఖ ని కొందు, 
Jo on 

ఎ 0 - హృణనః - బువ = రుణుగః = స్ట్! పుస బుషభ ః రుణం 8 

సిన 8- ప లః-నాగ 8 ఈ ౭ ను ఆదిశశ్బ 

ముచేత ముఖ చంద్రశబ్బములును, ఉ త్రరపజే= 

నవూపహపమునం దు స గాగపదములును, "శ్రేష్టార్థ 
4 

నర అ ల ఎ చ ర జే వ 
గొచరాః =పూ ప్ర ప చార్థ శ్రేష్ట త్వము ను 

ఫుంసిస్యుః = ఫుంలింగము 

గానం, 

ప్రమ, అబ్బుడా, 

ఖీ 

తాను, Pre-eminent, ¥ 

అనే గ ల సమా అప్రధాన మ్-ఉపనర్లనమ్॥ 



864 ఆనురి లో? ము (కృ ఈ 
న్. 

. da 

హీ నే బే) ఆప)ధా | 3 - ప్రథానము క విడాని పేళ్లు, ౨6602 
0౮౨ 

కో పనరశే! ౬౦|| 5౫50016010266 ఇఇ, అప్రభానోవన, 

శబములు నియత! న॥ 
© 

విశజ్క టం పృథు విశజ్క టమ్-పృథు బృహత్ ॥ ద్॥ వి 

బృహద్వి శాలం పృథు లమ్ - పృథులం - మసాత్ - రుం ద్ర 0 (= 

లం మహత్! రుందో వ ద్రం-ఉదడు-విఫులమ్! ౯-ఏరివి ర్ల. ఒనచానిశే పే? 
© 

రువిప్రులం spacious; Copious, fare. 

పీనవీన్నీ (తు) స్థూ| _ క్రీనమ్-పీవ॥ న్! స్థూలమ్ - వీవరమ్! ఈ 
కీల! 

లపీవ ల! ౬౧|| బలిసిన దాని పేళ్లు, Fai; large, €4e. 

| స్తోకాల్ప కుల్ల కా సోకః=లఅల్పః- -ముల్లక నూ వమ్-క్లట్లు న 
ఊప 

స్పూక్ళుం క్షక్ల్యం ద జభం - కృళం-తను-మా కా-త్రటిః | నియ 
భం కృశం "తను సీ | లవః - లేశః = కణ;-అణుః!! సనియతప 

((స్ర్రైయాం) మా తా 
“| ౧౪-కొం చెవుయిన దాని పేళ్లు నన్న మైనదియ 

స్రైటిః (ఫుంసి లవ లేశ Minute; little; small, GA. 
కొగాణవ;ః gi ౬ ౨|| 

ఆజ 

మల్పీయః కవిం ణయ న్! ర- అవిశ బమువలన, కనిస్థః 

ణీయ ( (ఇత్వప్సి! అణిస్టం, ఈ ౨ ను మిక్కలి కొంశమయు; 

డాని పేళ్లు, Very small, AIET, 

ప/భూతం ప్రచు! వ్రభూతం - పచురం - స్రాజ్యం-అదభ్రం- 

రం స్రెజ్య మదభగెం బహారలణబహు-పుకునాం (పో (పొ ఫవురుహూ:ః- 
బహులం బహు॥ ౬౩౨! | ఫప్రరు - భూయిస్టం - స్థిరం (పా) స్సారం - 

ఫురుహూం పురుభూయి భూయః! న్! భూరి! ౧౨-అధికమయిన దాని 
సం సీరం భూయ (శ్చ) 

భూరి (చ)! 
| 

పకశ్ళ'తా (ద్యా యేషాం =వ వ స్తువులకు, శ తాదికాల్ = 
స్టేయెషపాం పరా సం|సూటు మొదలయిన సంఖ్యకం కొ, ఫరా== 

పేళ్లు Much, many, gt, 



కొౌండము 

ఖా తాదికాత్ )॥ 

-_ ౬౦! 

గణనీయ గావేయం 

సంఖ్యా తే గణిత 

(మధ) నమంన 

న్వమ్ | పశర్హమ శేషం 

కృత్స్నం నమ సృనిఖు 

లాఖిలాని సిశ్నెపమ్! 

౬౫॥ నమగ ౦ సకలం 
ల క 

పూర్తి మఖళ్జాం (స్యా) 
దనూన శే! 

ఘనం 

నాసి 0 
ట్ 

బిర నరం 
——O 

చీలనం విరలం 

ఉను! ౬౬! 

నమో నికటా౭. 

నన్న నన్నికృష్థ సనిడ 

(నల్)! నాజీ శాభ్యాశ 

విశెప్యనిఘ్నవర్ణము 805 

అధికమై మన నంఖ్యా = సంఖ్యగలదో, శే 

ఆ వస్తువులు, పరశ్శతము 

"మొదలయిన 'చేళ్లుగలవియాను, SEY సంఖ్యా 

మాత్ర వాచక ములయిన వుడు! si More 

than a hundred, etc. 

పరశ్ళతాద్యాః డా 

గణసియం - గాశేయం (పా) గకోయం॥! 

౨- లెక్క పెట్టదగిన దాని పేళ్లు, Numerable, 

calculable, maణix. 

జో 
నంఖ్యాతం-గణితం॥ అం లెక్క పెట్టంబడీన 

దాని పేళ్టు, Numbered, counted fara 

(oy Pe హ్. 

నమం-న ర్వం-విశ్యం-అ శేషం-కృత్స్నం ఎ 

నమ _నృం-నిఖలం-అఖిలం-ని శ్నేషం-నమ గ్రం- 

సక లం-పూర్మ ౦-అఖణ్జం-అనూనక ౦! ఈ ౧౮ 

ను ఆదిపదము వేత, సంపూర్ణం - ప్ర్రష్ము_లం - 

అపికలం-అభిన్నం, ఇవి మొదలరు నవియు 

అంతయు ననునర్థ ము పేళ్లు, All; entire, 

TART. 

ఘునంానిర _న్హరం-సాన్ల Jol 3-దట్టమయిన 

దాని పేళ్లు, Dense, clustered together, 

without interstices, ఇగ. 

చీబవం-నిరలం-తను' 

4, Delicate, fine, Taz, 
ఉత్ 

ఏ - పలుచనిదాని 

నమిీాపం - నికటం-ఆనన్న ౦-నన్ని కృష్టం- 

నసీడం - స దేశం-అభ్యాశం (పా) అభ్యాసం - 

నవిధం-సవుర్యాదం-స వేశం-ఉపకణ్ణః-అన్తిక = 

సవిధ నమ ర్యాద నే అభ్యర్ష :-అభ్య గ్రః- అభితః॥ ౧౫-డజావు పేళ్లు, 



౮66 అమరకోశ మా [ల తీ 

శ(వల్ )| ౬౭! ఉపక 
బస్తి కా భ్యన్షైభ్యగ్ర 

(అప్య) భితో (ఒవ్య 

యమ్)। 

నంన (త్వ) వ్య నంన క్షం - అవ్యనహితం - అపడా నర 

వహీత  మపదా _న్హర। 35 - కదిసిన దాని పేళ్లు, Adjoining, Gon 

(మిత్యవి) | esl guous, TEI. 

చేదివ మ న్లికతమం।| _ శేదిస్టం-అ న్తికతమం! ౨ - మిక్కిలి డా 

+ యినదాని పేళ్లు, ఇల near, ఇక amt 

నాలాలు క టా చ దు డా. 

అభితః అనునది యవ్యయము, Ne 

proximate, Aq4im, TAI. 

(స్యా) ద్దూరం వి 
దూగం-వి ప పృకృష్ట సకం ౨-దవర్రియిన దా 

ప్యకృష్ణకమ్। 
ట్ పళ్ల ల్లు Distant, జ 

దపీయ (శ్చ) దవి దవీయః! ౯|| దవిష్థమ్ - సుదూర మ్॥ : 

స్థం (చ) సుదూరం మిక్కిలి దవ్వయిన దాని పేళ్లు, Very remot 

EAS 

దీర్చ మాయతమ్! దీర్సమ్ - అయతమ్! ౨ - నికుపయినదా 
౬గా| చేళ్లు, Long, aT, 

వరులం ని సలం వ ర్లులమ్ - సి నృలమ్ - వృత్తి అమ్! ౨-వ: 

వృత్తం వె నదాని పేళ్లు, Round, circular, 81001 

lar, TiS. 

బన్గురం (తాన్న బన్లురమ్॥ ౧-ఉ న్న తానతమ = న్భ భావవ 

తానతమ్)। చేత పొడవై యుపాధివశమున నించు 

వంగిన దా ని పేరు, Naturally high bv 

factitiously bent, ఇ, 

ఉచ్చ నస్రాంళూన్న ఉచ్చకాప్పా పాంథు క-డన్నత డద గ NX బి 
౫3) 

తోద డోచ్చి)కా స సుత్ర్య _ తుజ్జః॥ ౬ - పొడుగయినహేని చే న్ 

ైాథ High, tall, శ, 



ae ఒయ్ 
కోండ ఘు] విమ © 

od. 
స్ట ము 867 

వామ'నే॥౭0౦॥ న్య వామనః -న్య్టక lS || సీచః-ఖర్యః _హ్రా నరక 

స చ ఖన్నా) స్వా | శ-కుటు 2 నదానికే పేళ్లు, Short, చనా? 

స్సు, 
అవా '౬ఒనన తొ | అనాగమ్-అననతమ్-అనతమ॥ 9-వంగిన 

| 

| 

| 

ఎమ ఆ 

తమ్! దాసి పేసు, Bent down, ఇష Fut, మః భః 

ఆర or సృజన వనం 
© 

అ రాలను-వృ జనమ్-జిహ్మ మ్-యార్మి మత్ I 

wan వ. మూర్శృమ తు త | కల క్పైతెమ్ - నతమ్ - ఆపిడ్లమ్ - కుటిలమ్- 
ఆశీ ర్లు 

స్నతి నతమ్! 2౧|| |భుగ్నమ్-వే ల్లైతమ్-వ క్ష మ్॥ ౧౧-వంకర కున 

ఆవిద.) కోళకీషిలం ( 
య 

చ! త, సక) (మి 
౧౧ 

దాని సే? సై Crooked ఇళ, 

న్నీ! 
a 

| ) _ 

జా వక వ) |  ఖఘుజఖుఅజివా | 3 - చక్క నై 
ఆశీ 

గున " యం ను చాసి చే గ్య Straight, ఇగ? 

ష్య న్వు లా అప్రగుణః - అరల! ౨-చ్చదదిన 
అనల 4 

వ [0 [| న్య) ప 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

| 
| 

గుణాకు నా 2౨|| చానిపేళు, Confounded, gw, 
C౧ 

భాంతి (స్ప ట్ర 3 శాశతేః - ఫ్రుపః - నిత్యః-స దాతనః-సనా 

న్ నిత్య సదాతెన స తెనః॥ సం నాళము లేకయుండుదాని 

నాతనాః। పేమ, Eternal, ¥ 
cn 

| 

ఇస్నుః అంతర; సన్నుః - సిరతేరిg - సైయాన్ | 5|| 3 -~ 
WE అభి 1 వా ep 

Ma ' "పక్కు కాలముండు దాని పే వళ్లు, Permanent, 
ణి 0౧ 

firm, feta. 

( నని రూపెతెయూ కూటన్గః! వు! ౧ - వకరూపతయా =వికా 
తుయః! 25|| కొల స్సు లేక 'ుకలాగుననే, యః కాలచ్యాపీ= 

ఇవీ అగ ల | : 
EE 

వ్యావి ౫") కూటస్టః. ఏద్ద నింవధిక కాల ముండునదో యట్టి యాళ్ళ 

దుల పేరు, Uniform; Perpetually the 

‘sarne. 



368 అమర కోక ము (* న 
క లా గలనా ఇం తతా రదర కు శ తాం న రాలా. 

స్థావర క = జబ్దమేతర gl} 9 - కదయలకయ 

. గువృవొదుల పేళ్లు, Immovable, I 

చరిష్టు జజ్జమచరం, చరివ్లు-జజ్ఞమమ్- -చరమ్-త్రనమ్-ఇ 

తన న; సెం 'చరాచర' 'చరాచరమ్॥ ౬ - తిరుగులాడు మనుష్యా 

| 251 | చళ్ల, Movable, aH, 

చలనం కవ్చున నం 

కమ్చు/0 

చలనమ్-కమృనమ్-కమ్బు /మ్॥ 5-8 

న్య భావముగల యశ్వర్ణదళాదుల ఇ 

|Tremulous, ఇభ, 

చలమ్ - లోలమ్-చలాచలమ్ు- చ చనల! 

తరలమ్ - పారిస్లవమ్ - పరిప్ల వమ్! 2--కద 

దాని పేళ్లు Quaking, moving, 225, 

చలం లోలం చలా 

చలమ్। చష్ళులం తర 
కూ 

లం చవ పాడిపవ పరి 
సె లొ 

స జీ! 2౫ 
య | 

లఅుట్టివ క్ట న మధికో అతిది ర్త $=ఐనము ర్ | య తా క = గస అమధిక్ 8! _౨ - మిక్కి. యు 

మెనదాని ేర్టు, Exceeding, uff. 
| 
| 
మె 

దృఢ సన్ధి (స్తు న నం. దృథనస్థిః - నంహాతః॥! ౨ = దృ యు 

హతః। కీలుగల యవయ వాదుల పేళ్లు, లన్పగా జు 

నది, Strong knit, 

కర్కశం కఠినం కర్కశమ్ (పా) కక్షటమ్ - కఠనమ్ 
కూ రం కఠోరం నిష్టు క్రూరమ్ - కథోరమ్ - నిష్టురమ్ - దృఢ మ్- ఆప 
రం దృఢమ్॥ ౭౬! జఠ |రమ్॥ ౭-బిదపై నదానిే పేళ్లు, గట్టిది, Har 

| రం solid ఇళ, 

నూ శ్రి మ నూ మూర్తిమత్ ॥ త్॥ మూ ర్వకొ॥ ౨ 
ర్తోం ఆ కారము దాల్చినదాని పేళ్లు, “Materia 

[corporal af, 
ప ప్రవృద్ధమ్- ప్రా పొఢమ్-నధితమ్! 3౩ --పురింల్? 
నిపేలు న grown, ఇకా, 

ప వృద్ధం పొడ 

మేధితమ్! దాస 
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పురాణప)తన ప ఫు రాణః- పృతనకాపుత్న పురాతన చిరం 

త్న నురాతన చిరంత తనః। ౫- పత దాని పేళ్లు, Old, ancient, 
నాః॥ ౭ ౭|| కరగ 

ప్రత్య గాఒభినవో పృత్యగ -అభినవః-నవ్య -నవీనః - సూత 
నవు నవీనో నూత నః - నవః - నూత్నః॥ ౭ - 

నో నవ$ః। నూత్న(శ్చ) New, ఇళ. 

సుకుమారం (తు) సుకుమవూరమ్ - కోమలమ్ - మృదులమ్ - 

కోమలం మృదులం|మృదు॥ ర-మె త్తనిదాని పేళ్లు, Soft, ఇగాలా, 

మృదు! 2౮|| 

ల్రై త్తడాని పేళ్లు 

ఇభ నువదం (కీ బవ పదమ్॥ ర-వెనుకపోవువాని పేళ్లు, అనుపదమ్' 

వ్యయమ్)। న, అవ్య! Following, aga, 

ప)త్యతుం (స్యా) సృత్య శమ్-ఐన్టి ) యికమ్' ౨ - పంచేంద్రి 

జ న )యికం యముల చేత నెజు,గండుదాని చళ్లు, 

Visible, perceptible; Tax. 

అప)త్యతు మళీ అ ప్రత్యకమ్ (పా) అనధ్యతుమ్ - అతీన్షి ) 

య నెటుగంబడని రూవుంసాదుల జేళ్లు, ౬- 

perceived; absent; beyond the reach 

of the senses, YA. 

ఏక తానో2_ నన వక తొనః - అనన్యవృ ్తిః-ఏ కాగ ః-ఏ కా 

వృ్సి రేకాగై) కా|యనః- వఏకనర్లః - వీకాగ ఫ్రకావకాయనగతః। 
అలాని య థా లో 

యనా (వపి)! (అ) ౭-వ కా చిత్తుని పేళ్లు, Closely attentive, 
ప న a: 

చ్యీకాయనగతో (2 

పిచ)! Jol 

(ఫ్రం) స్యా డిః 

పూర్వువారా స్య పథ 

ఆదిః॥ నియతప్రుంలీంగము॥ పూర్వః - 

పార స్తర్థకాప థమః-అద్య ః॥ ౫-మొుదటిడాని 
ఆల టో 



870 ఆమర కోశ ము (కృ తీ 

మాద్యా వేళ్లు, Prior; first; initial, TAA, 

(అథాజ (స్ర్రీయా అ_న్హః॥ప్ప॥ జఘన్యఎ-చరమం-అ న్య, 

మ్)! అనో జఘన్యం చ| పాళ్చాత్యం-పశ్చిమం! ౬-తుదమైన దాని పేళి 

రమ మన్య పాశ్చా Last; ultimate, 31d. 

త్య పశ్సిమాః॥ ౮౧|| 

మోఘం నిరర్థకం మోఘం-నిరర్థకం! ౨- ప్ప యోజనము ౪ 
గ దాని పేళ్లు Vain, useless, చాలా, 

స్పష్టం స్ఫుటం ప స్పష్టం అ స్ఫుటం - ప్రృవ్య క్షం అః ఉల్బణ 

వ్య క ముల్బణమ్!। రా వకటమయిన దాని పేళ్లు, Apparen 

evident, ¥qy. 

సాధారణం (తు) సాధారణం .- సామాన్యం ౨=అ నేకుల 

సామాన్య పొ_్తయినడానివేళ్లు, Common, arm: 

మేశకాకీ తె వక, వకాకీ! ౯| వకః౭వకకః! 3౨-నపోయవ 
కః ౮౨|| లేక యొక్క_టిమైనదాని పేళ్లు, Alon 

Solitary, cate. 

(భిన్నార్థ కా) అన్య అన్యతర - ఏకః - తః - అన్యః - ఇతర 
తర వీకత్యా న్యేతఠా గ-భిన్నార్థ కాః= ప్రకృతార్థముకంయె వేఖై 
(అప్సి! డాని పేళ్లు, ఇవినరగనామశబములు, Othe 

౧౧ వ్ర ద 
different, బళా, 

_ ఉచ్చానచం నెక ఉచ్చావచం-నై కభేదం। తజ అనేక వ్ర ౩ 
భేద |రములయిన చి తాదుల వేళు, Variegatec 

ట్లో లం 
high and low, tr fat. 

ముచ్చణ్ణ మవిల | ఆచ్చజ్ఞం-అవిలమ్సి తం॥ ౨-త్యరగలదా, 
మ్బితమ్। ౮౨|| వేళ్లు Quick, expeditious, after, 

అరన్తుద (సు) వు అధుంతుదః-మర న్స్ఫృక్॥ శ్! ౨-ముం వ @ ( 
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సుఖ మును నొప్పించు మాటలు మొదలై నవాని 
సము Sharp, painful, Hex, 

అశాధం (తు) నిర అ బాధం-నిరర్లలం! ౨- అడ్డ పాటు లేని దాని 
లమ! | పేళ్లు, Unobstructed, ¥- ta aw, 

మె) ట్రనన్య': ప్రతిమా పు వ్రనవ్యం-ప్ర, ఫ్ తకాలం-అపనవ్యం- అపష్టు॥ 

)ం (న్యా) దపసవ్య | రాప్ర సృటిహాలమయిన దాని పేళ్లు, Contrary, 

రుపము (చ)! ౮౪|| nf. 

వాము (శరీశే) | వామం-నవ్యం! ౨- శరీరే = శరీరమున 
న్యం (స్వాత్ ) నడమ పార ము పే, Left, ara, ఇరగ 

అపనన్యం (అ) పళన్యం - దటీణం! ౨-శరీరమున. గుడి 

థీ ణమ్! వష. పేష్టు Right, afm, qraf. 

సంకట. (నాతు) నుక టం-సంఇిొధః॥ ౨-ఇరకటవు "చోటి 

కా ౫. చీమ, సంయాధశ బము నియతపఫ్రుంలింగ ము, 
| 

| Narrow, గగ Ie. 

కలిలం-గపహానం౧| ౨ - చొర రానిదానసికిని, 
గటిలం గవానం (న 

ఎతుగ రాని దానికిని పళ్లు, Hard to under- 
మే) ౮ ౫ | 

stand, Impervious, JAZ: 

Ho: ను కులాల... శంకర 6 *== నంకు D0 = ఆకర్హ ౦|| ౨-2ఒకటి 

| ౫ 3 ల ఓం కొకటి కలిసిన దాని పేళ్లు, Crowded, con- 
fd 

ie aah. 

పి! శతం వతివాపీత౦! ౨- గొజుగ, బడిన 

సిమ్! ల జాని పేట్టీ, Shaved, grea. 

ఎన — 

గ)తెం తిం స రతం (పా) నై గ్ స్థితం, గుమి మితం నన్టితం 

వృద్ధం దృష్ట ఏ పంక్నంబిడిన ఫుష్పమాలిశాదుల 



సాలె అమరకోళ ము [లి 

వేళ్లు, Strung; tied, కాళి! guar, 
య | 

వినృతం వినృతం విన్ఫృతం-వి నృృతం-తతం॥ 3--వ్యావి 
తతిమ్। ౮౬|| దాని పేళ్లు, విరివిగలది, Spread, 610 

fea. 
అ_స్హర్ల్షతం విన అన్హర్షతం —- వన్ఫృృతం! ౨-మఖణు వ(। 

తం (స్యాత్ ) దాని పేళ్లు, Forgotten, fega. 
ప్త ణిహీ తే వ్రాప్తమ్-పణిహితమ్॥ ౨- బొంద (ర 

' దాని పేళ్లు, Placed; obtained, rg, 

నై 

Uy 
(నమే)। 

వేల్లిత ప్రేజ్ఞ్ తా లై వేల్లితః - ప్రే కీతః - ఆధూతః- చలిత! 
భూత చలి కా=కర్పు మ్బీతః-ధుతః॥ ౬ - కదలింపయబడిన దాని శే తా ధులే! ౮౭|| కల) fa. 

ను త్ర నున్నా స్త! ను త్తః-నున్న ॥-అ స్తకానిషా్యాత 8-ఆవి, 
a విదవీ త —0 —2 © ( న్యూ తా ద్ధ సథీ ప్రణా ఈరితః। 2- శోయంబడినదాని చే am (5; మ్ నై (స్పమాః,। | Thrown, cast, sent, firtrar gsr. 
రు ఖీ _ప్పం (తు) పరిశీ ప్పమ్ - నివృతమ్ । ౨- కోట ఇ సివ్ఫతం 

| లయిన దానిచేత జు ప్రంబడిన దాని చే 
Intrenched, qfthaaa. 

(ARS) 

మూవితం మువీ మూవితమ్ - మువ్షిశక్షు॥ ౨-దో.గిలి.. 
తా (ర్థకం)॥ ౮౮ | బడిన దాని వేళ్ళు, Stolen, girar ET, 

ప్రవృద్ధ ప్రన్ఫ తే వ్రవృద్ధమ్ - ప్రనృతమ్! .౨౨- కొనన 
పెకుంగుదాని వేళ్లు, Lxpanded; disperse 
ణక. 

న్య న్తనివృశ్ట / న్య స్రమ-నిసృష్టమ్। ౨-ఉంపంబడిన డా పేళ్లు, Deposited, TaT get, 
గుణి తా౭_వూ శై, గణితమ్ - ఆవాశ్రక్షు 3 _ గుణింవంబడి నంఖ్య వెళ్ళు, Multiplied, afr, 



కొండమ్మ] 

నిదిగ్గోపచికే 

| ౬ క be 

గుణ్గితరూవి తే। 

Cal) 

సుతావదీశే 

లో ౯ 

ఆడినా "ద్య లే 
౧ ౯9 

కా-దిత శిక్యిలె 

నముదకోద తే 
గో! 

(ఇమే! నాం! 

వేస్టితం (స్యా) ద్వ 

వి శేమ్యనిసఘ్నన రము 878 
"— నాను న నన 

నిదిస్ధః-ఉ ఉపచిత;॥ ౨-లేపాదులచేత చేరిన 

దాని'పేళ్లు, Plastered, fafa, 

గూఢమ్-గు పక్! ౨ - డాపంబడిన దాని 
కు 

గుణ్చితమ్ (పా) గుణ్ణితమ్ - రూమితమ్! 

2 — భూళ్యాదుల చేత, గప్పయిడిన దానిశే పేళ్లు, 

Overspread, శి? ger. 

ద్దుతమ్-అవదిర్ల మ్" ౨-కర (గించిన దాని 

వేళ్లు, Melted, TTA EAT, 

, Hidden, a, 

ఉష్లూర్షమ్-ఉద్యతమ్! ౨-పొడవు గా నెళ్తం 
బడిన డాని పేళ్లు, Raised, held up, ఇగ 

ser gt. 

కాచీతమ - శిక్ష తమ॥ ౨ ఆ ఉట్టియందుం 

'జెట్టంబడిన దాని పేళ్లు, “కారితశికి త్ర 'అను 

పాఠము న లౌకిక నె వై దిక క రములయందు 

కృ తా భ్యా సునిపేర్లు, Suspended in a 

swing. 

స ౮౯వ్ం- నౌ తమ్! ౨-మూర్కొనంబడిన 
(య 

దాని పేళ్లు, కషం yar ga. 

దిగమ్ - లి ప్తమ్॥ ౨ - పూయ (బడినదాని 

జీళ్ళు Smear ed, annointed, fw. 

సముద క్షమ్ - ఉద్ధ్భృతమ్! ౨-చేందంబడిన 

చాని పేళు, Drawn; raised from 2 deep 

place, శక్షజ్ణగ. 

వేసి ,తన్-వలయితమ్- నంవీతమ్- రుద్ధమ్ - 
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లయితం నంవీతం రుద్దే ఆవృతమ్॥ ౫ - నద్యాదుల చేతం జుట్టంబడీన 

మావృతం।! పట్టణాదుల సేగు, 0000025366; secured 
లు ౧౧ 

from access, surrounded, గం! gat. 

ర భుగ్నో2..(థ) రుగ్గమ్-భుగ్నమ్॥ ౨ - వితువంబడిన దాని 

పేళ్లు Bent, crooked, ater gar. 

నిశిత క్షుతశా తాని| _ నిశితమ్-శ్రుతమ్-శాతమ్ - తేజితమ్॥ ర- 
'తేజిలే॥ నాం॥ | వాడిగా? జేయంబ డిన దాని పేళ్లు, Sharpe- 

ned, whetted, x fat gar. 

(స్యా ద్వినాశో న్యు పక్వమ్॥ ౧ - వినాశోన్నుఖమ్ = నశింప 

ఖం) పక్వం నాయ త్త మయిన దానిపేరు, పండినది, 

Mature, ఇఇ! gu. 

గ్రూణ హ్రీతౌ (తు) హ్రీణకా ప్రీతీ ౯లజ్ఞ్జతః॥ క-సిగ్గుపడిన దాని 

లజ్జ తె పేళ్లు, Ashamed, mf. 

వృతే (తు) వృత్త వృతః-వావృ త్తః-వృ త్తః॥ 3 - కన్యాదు 

వావృతె- లచే వరింపంబడిన వరుడు మొదలయినవాని 

పేళ్లు, Chosen, at, 

నంయాబత ఉపా నంయోాజితః - ఉపాహితః॥! ౨-మటియొక 

హీంత 8॥ న౨|| పదార్థ ము తో. గూర్పంబడినదాని పేళ్లు, 
Annexed, ఇళిసొగా 

స్రాహ్యం గమ్యం (ప్రాప్యమ్ జూ గమ్యము ఎ నమాసాద్యమ్। 5. 

సమా సాద్యం పొందందగిన వస్తువు పే ళు Attainable, 

AT, 

న్యన్నం రీ౪ణం స్తు న్యన్నమ్ - రీణామ్ - స్రుతమ్-స్నుతమ్॥ ర 

తం స్నుతం! | కాటీననీళ్లు మొదలయిన వాని వేళ్లు, Flowing, 

dropping, dripping, ar. 

నంగూఢ (స్పా) | నంగూఢః - సంక లితః॥ ౨ = కూర్చుయిడిన 
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త్పంకలితోఒ౬ నంఖ్య పేళ్లు, Arranged; heaped; added, 

amfea. 

వగీతః ఖాన్టిత గర్హ్య అవగీతః-ఖ్యాతగ ర్హ్హణః। ౨-నిందింపంబడిన 

౯8 ౯౩|| దాని పేళ్లు Detested, fax. 

వివిధ (స్పా) ద్భ ఏవిధః - బహువిధథః - నానాయాపః = 1 

హువిధో నానారూపః గ్విధః॥! ఈ-పెక్కువిధములయిన వస్తువుపే 

పృథగ్విధః। Various, multiform, fafa. 

అవరీణో ధిక్కత| _అవరీణః-ధికతః! ౨-ధిక్కరింపయిడిన 

(స్పా వ్) దాసి పేళ్లు, Censured, blamed, గకానగా. 

దపధ్యసో 2ఒవదూ అపధ్య సః - అవదూర్తి తః॥ ౨- పొడిగా 

ర్రితః॥ శారీ గొట్టయడినదాని పేళ్లు, Coarsely pounded, 

ger gar. 

(అనాయాన రకృతం) ఫాజ్టమ్! ౧ - అనాయానకృతమ్ = ఆయా 

ఫారం 'నములేక చవేయంబడిన కపషూయాదుల పేరు, 

(Easily prepared. 

న్వనితం ధ్యనితం | న్వనితమ్ - ధ్వనితమ్! ౨ - మ్రోయుదాని 

(నమే)| FE చేళ్ళు Making a noise, afr x rar, 
౧౧ 

ఫ్ బద్ధమ్ - సద్దానితమ్ - మూతమ-ఉద్దితమ్- 

మూతమునెతం సన్లి | నన్టితకీ —_ నితమ్। 2 - కట్టబడిన దానిశే పళ్ళు 

తం సితం॥ Fh Bound, ఇల! xr. 
| చమ్మా 

నిహ్పక (౦ క్వథితేం నిష్పక్యమ్- క్యథితమ్! ౨-ఎనిమిదవ పాలు 

మిగులునట్లో కాచంబడిన కహాయాదుల పళ్లు, 

Decocted, well-cooked, xzqfua. 

(పాశే శీరాఒజ్య, శృతం॥ ౧ - పాలు, నెయిి, హవిసూల 

హా విపాం) శృతం! యొక్క. పాకముపెరు, Boiled (milk etc.) 
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నిర్యాణో (మునివ నిరాషణః॥ ౧-మునివహ్నా కదా = శాంతు. 

హ్నా ఫ్) డైన ముని, అగ్ని మొదలయినవి, AttaIned, 

beatitude (as saint), put out (as a 

fire) wr afi, ar gat ur. 

నిర్యాత (స్తుగ తెఒ ని ర్వాతః। ౧-౫ తే అనిలే=నంచారముడి 
ని లే)! గ౯' గన వాయువ్రుసేరు, Wind no longer 

blowing, become calm, fae Ht. 

పక్వం పరిణ లె పక్యమ్-సరిణతమ్॥ ౨-కాలవశమున( బరి 

పాకమును బొందిన బుద్ది "మొదలయిన దాని 

పేళ్లు, Ripe, Tat. 

గానం హన్నే గానం - హన్నం॥ ౨౩-విడువంబడిన విష్థ 

పేళ్లు, Passed (as ordure), 

మోఢం (తు)మూ మోఢం - మూ క్రితం॥ ౨ - విడువబడిన 

త్రి)శే। మూత్రము వేళ్లు, Passed (as urine), 

ఫు్టై (తు) ఫుమ్. ఫుష్త్టం-ఫుమితం! 9 - పోవింపంబడిన పడీ 

తం మృగాదుల పేళ్లు, Nourished, గళ, 

సోడ యొ న్త సోఢం - యా నం 2 — ఓర్వ్యయిడిన తిట్టు 

కొట్టు మొదలయిన వాని పేళ్లు, Bornes 

endured, ఇరా. 

ముద్యా _న్హముద్ద తే॥ ఉదార _న్లమ్ - ఉద్దతమ్॥ ౨-క్కక్క (బడిన 

౯౭ | దాని పేళ్లు Vomited, qa, 

దాన (స్తు) మి దాన్తః - దమిత;॥! 3 = ఆచార్యుల చేత 

లిశ్సీంపంబడిన శిష్యాదుల పేళ్లు, భార కేశాదు 

లను నపహి౦ చిన దాని పేళ్ల ని కొందటు, 

సే 

Trained, endured. 
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శ్రా న కమి తే శా నః-కవితః! ౨- అడయంబడిన రా 

దులపేళ్లు, Pacified, Cured, Allaye 

AITed. 

డైరి - | s- | సు ప్రార్థి లెఒర్థితః। (ప్రాక్థితః అర్థితః! ౨ అడుగంబడిన వ స్య 

పేళ్లు, Asked, ITAd, 

జవ (ను) జూవీలే జ పః-జావీతః! ౨-గురూపచేశాదుల్న 
వాటం ఏ బ్ర షల ర 

నెజటీగంపంబడిన దాని పేళ్లు, Made know 

Id. 

ఛన్నశ్ళాదిశే ఛన్నః-ఛాదిత 8॥ ౨-క ప్పంబడినదాని పే! 

Covered, శ! Fe, 

పూజి తెఒఖ్చితః। పూజితః - అజ్బితః (పా) అర్చితః॥ & 
| జ్య చ 1 డా౮ాl | పూజింపంబడినడాని పేళ్లు, _WOorshippe 

revered, ఇగ. 

పూర్ల (సు) పూరి పూర్ణ 8-పూరిత ॥ ౨-జలాదులచే నిం. 

తై పంబడిన కల హాదుల పేళ్లు, Filled; full, ౯ 

కిషః కిశితే కి జాకి తితః! ౨-పీడింపయుడిన మనుపె 
యము ౧౧ ౧౧9 ౧౧ 

దుల పేళ్లు, Tired; fatigued, fey. 

౭_వసితే సితః। అవసితః - సితః॥ ౨ - ముగిసినదాని "పే! 
Finished, wri far ga. 

పు)ప్పవ్లష్టోవీ. తా స్రష్ట రువ ణాకాషిత దగ్గ ః॥ రో - కాe 

దా బడిన దాని పేళ్లు, BUInt, ౫౯౪, 

క్ తస తనూ తష్టః-త్రష్టణ-తనూకృతః॥ 3 - చెక్క యబ 

కల! ౯౯|| కాస్ర్టాదులపేళ్లు, Pared, feet gar, 

వేధిత చీ ది)తౌ వేధిత ఛి ద్రి తః-విద్ధ 1 3- బెబ్బము వే 

వి బే బడిన ర త్నాదుల పేళ్లు, Pierced, fiz, 
య CN? 
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విన్నవితౌ విచారి| _విన్నః -విత్తః- విచా౭తః॥ 3-విచారిం 
సే బడిన కార్యాదుల సళ్ళు, Judged; di 

| cussed, fart fear Far. 

నిష )ఛే విగతా నివ్బ) భః-విగతః (పా) విరతః - ఆరోక 

రోకా 3 - కాంతిలేని దివాచం ద్రాదుల పే 

Gloomy; obscured, #ifea భగ. 

విలీనే విద్రుతద్రుతౌ! _ విలీనః-విద్రుతః-ద్రుతః॥ క-కర గిన భృ" 
౧౦౦| పకల శచు ళు, Liquified; melted, {ua 

Er. 
9 9 ర సిద్ద నిర్భ్భ త్లని సిద్ధః- -నిర్భ్భ త్తః-నిష్పున్నః! క - సెద్ధెం+ 

పన్నా పేళ్లు, Accomplished, fuz, 

రక భిన్న భది meee 3 - వృక్క-లింః 

బడిన దాని పేళ్లు, 52110 షరా, 

ఊతం స్యూత ము ఊతమ్-స్యూతమ్-ఉతమ్॥ 3-తనునన్త తే 
తం (చెతి రితయం పకపలచే -నేయంబడిన వస్తా)దుల వీళ్ల 
తన్తున నత)! ౧౦౧! Woven, gar gar. - " 

(స్యా) దర్శితే న| _ అక్షిత్గమ్-నముస్యితమ్-నమసితమ్ - అపా 
మస్యిత నమసిత మప యితమ్-అర్సితమ్-అపచితమ్॥ ౬ - నమన; 

చాయి ల"ర్చ తాపచి | 8[0పయడిన చేవతాదుల వేళ్లు, Honoure 
తం! saluted, utara, 

వరివసితే వరివస్యి వరి వసితమ్-వరి వసి తమ్-ఉ పాసితమ్ - ఉ 
తముపాసితం చోవచరి చరితమ్॥ ఈ - సేవింపంబడీన యుపాధ్యాయు 
తం (చ)! ౧౦ ౨|| వేళ్లు, Served; adored, ౮గగగాగా, 

ననాపిత నన్వపా ననాపితః - న నృ ప్తః - ధూవితః - ధూ? 

భూవిత థూ పాయితే" | యితః-దూనః॥ ౫ - తవీంపంబడిన డాని పేళ్ల 
(చ) దూన (శ్చ)! Suffering pain, ean. 
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పహృాష్టో మత్త నృ, హృష్ట్రః-మ _త్తః-తృ ప్త్క-ప్రస్తాన్నః-ప్రము 

_ప్తఃపుస్షన్నః పము దితః - ప్రీతః! ౬ - సంతోషించినవాని పేళ్లు, 
డిత; పీ)త౭। ౧౦౩1: Pleased; content, qa. 

ఇిన్నం ఛాతంలూ।  ఛిన్నమ్ - ఛాతమ్ - లూనమ్-కృ త్తమ్ - 
నం కృ త్తం దడాతం ది దాతమ్-దితమ్-ఇతమ్-నృక్ష మ్! రా- కోయ 

తం ఛితం వృక్షం! బడిన తృణాదుల పేళ్లు, Cut, ఇగ, 

జ నం ధ సం ల ఆ 9 En 

॥ స న్తం ల స nm 
స్మ_న్లమ్ ఎ ధ్య స్త్ —_ ఛ

్రహ్టమ-స్క_న్నమ్- 

భ్రష్టం న్యన్నం ప బ్వన్నక్షు - చ్యుతమ్ - గలితెమ్॥ ౭-జాణిపడిన 
న్నం చ్యుతం గలితం॥ 

చానిపేళ్తు Fallen, నfwa, 
౧౦౪౮ య 

లబ్ధం వ్రష్తం పిన్నం లబ్ధమ- వ్యా పము -విన్నను-భా వితమ్-ఆనా 

భావిత మాసాదితం దితమ్-భూతమ్! ౬ - పొందంబడిన దాని పేళ్లు, 

(చ) భూతం (చ)! Obtained, rg. 

అన్వేపి.తం గ వేవీ. అన్వేషీతమ్-గ వేవి శమ్-అన్విష్టమ్-మాక్షి 

త ముస్విష్టం మారితం తమ్-మృగితమ్ స - వెదకంబడినదాని పేళు, 
p ౧ య 

మృగితం॥ ౧౦౫| Sought, weafia. 

ఆర్ష )ం సార్ల )ం ఆర్ష )మ్-సార్ద /మ్-క్షి న్నం-తిమితం-_స్టిమి 

క్షిన్నం తిమితం స్తేమి తం-నమున్నం-ణత్తం॥ ౭-తడిసినవ స్తువు పేళ్లు, 

తం నమున్న ము్తం Wet, moistened, far. 
చ| 

ల్ర్రాతం శగాణం ర త్రాతం- కాణం-ర కీ తం-అవితం - గోపా 

శీత మవితం గోవా యితంాగు ప్పం॥ ౬ - రకీంపంబడినడాని పేళ్లు, 

యితం (చ) గుఖం 

(చ)॥ ౧౦౬జ|| 

అవగణిత మవమ| అనగణితం - అవమతం - అవజాతం-అవ 

CI వజా నే అనవనమా వి మానితం-పరిభూతం!! న్. - తిరన్కరింపయిడిన 

తం (చ) పరిభూతే!ః దాని పేళ్లు Disregarded, despised, 

fared. 

Preserved; saved; guarded, గాగ, 
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త్య క్షం పీ-నం వి 

ధుతం 

ధూత ముత్స్ఫృష్టం! 

౧౦ ౬|| 

ఉక్తం భావ త ము 

దితం జలిిత మూాఖా 

త్ర ముభిపతం లవత.! 

బుద్ధం బుధితం మ 

బతం ఏదితంప్ఫతిపన్న 

మనసి తావగ లే॥ 

౧ాం౦౮|! 

త మజ్లకృత. మాశుతం 
౧ Oy 

ప్రతిజ్ఞాతం | నంగీర 
9 ర్ం 

విదిత నంస్రుత నమా 

పాత ముపన్రు తోవ 

గతం, 

ఈడిత 

యిత పనాయితప)ణు 

త పణిత పనితాని। అ 

వగీర్ల వర్లితాభిష్టు "తే 

లీతాని స్తుతా (నాని) 

ఛతీత చర్చిత లిప్త 

ప/త్యవసిత గలిత ఖా 

హృతాన్న జ్ఞ గ) స్త 

౫నాశితం భు ౩|| 
ఇడ = నం 

౧౧౧|| 

౧౧|| 

న్ ముగ్తా 
జానీ 

ఆనుర కో శ ము [తృతీయ 
నయా. 

త్యక్తం - పీీనం - విధుతం-నము జి తం= 

నము జి తం ధూతం - ఉత్పృప్టం! ౬. - విడువంబడినదాని 

పేళ్లు, Abandoned; left, xq, 

ఉ కృం-భావీ.త. --ఉదితం-జల్పితం - అఖ్యా 

తం-అభిహితం-లవీతం! ౭ - పలుకంబడినదాని 

వేళ్ళు, Spoken; said, ఆ, 

బుద్ధం - బుధితం - మనితం = విదితం- ప్రతి 

పన్నం-అవసికం-అవగ తం॥ 2-ఎటులోంబడిన 

చాని'ేళ్లు, Known; understood, గాగ 

ఊరికృతం (పా) ఉరీక్ళతం యు ఉరరీక్పృతం- 

అజ్లీకృతం - . ఆ వ్రలిజ్ఞాతం య నంగీర్షం- 

పిదితం = నంసుతం - సమాహితం-ఉపక్రుతం- 

ఉపగతం॥! ౧౧ - అంగీకరింపయిడిన దా ని పేళ్లు, 

Accepted; promised, గాగగాషి?. 

ఈడితం-శ _స్తం-పణాయితిం-పనాయితం - 

పణుతం - పణితం - పనికం - అవగీర్రం (పా) 
WU ౯ 

గీర ౦ం- వరి తం - అభిషుతం - ఈలితం- నుతం॥ 
a (వ) ౬ వి 

౧౨ - పొగడంబడిన చేవతాదుల పేళ్లు, 

Praised, ఇగోగా. 

భతీతం - చర్వితం -లి పం (పా) లీడం- 
జ (౨) _ _ లు జు ప్ర స్టైనసితం గిలితం-ఖాదితం ప్పాతీం అభ్య 

వహృతం - అన్నం - జం - గ్ర _న్హంాగ్ల సం 

అశితం-భు క్షం! ౧ర-భుజింపంబడిన యన్నా 

దుల పేళ్లు, Eaten, ఇగ? gar, 
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శేవిప్ట తోదిస్ట మేవిస్టం = మిక్కి లి వేగముగలది, Most 
క్రైస్ట్ పరిష్ట, స్థవష్టు vo|quick, ఇకా, వదిస్టం= = మిక్కిలి త్వ ద్రమయి 
పీపాః। (మప క్షు నది, Most small, aga ఈగ, వ్న్ణం = 

మిక్కిలి వ్రియమయినది, Most dear, ag 

౬71, వరిషం=మిల్క్య.లి విరివియెనది, Most 
అ కాక 

౧౧౨| large, Iga ఇళ, స్థవిష్థం = మిక్కిలి బలిసి 

నది, Most corpulent, Za Hizr. బంహీ 

షం = మిక్కిలి తజ-వె నది, Most nume- 
© యా 

1005 ఇొక్తైగ ళన 

సాధిష్ట. ద్రాఘి సాధీవ్టం =మిక్కి లి పడిలముయినద్సి Most 

స్ఫేషఘ్ట గరిష్ట ప్రసిస్థ ౧2ర్చే ఇశ్రైగ ఇ. ద్రాఘిస్టం =మిక్కి_లి నిడు 
బృన్టిస్టాః!( చాఢ వ్యా :పయినది Most long, qgq @al, స్పేష్టం = 

యత బహు గురువా |మిక్కి_.లియధిక మయినది, Most abundant, 

మ నబృన్హార కాలిక | largest, xg ef, గరిష్టం = మిక్కిలి 

యె)॥ ౧౧౩|॥ | భారమయినది, Most heavy, aga art, 

|స్ఫసిష్థం = మిక్కిలి కుజుచె నది, Most 
© | ౬ా 

న్ = r mn ణి short, శక్రగ ఈ/౭ బృన్దిస్థం = మిక్కి లి మనో 

పాూరవముయినదిి Most handsome, కన 

హుప)క రా ర్ధాఖ! 
ఎ థై 

వ 

స్ 

wns Haat. ఇతి విశేష్వునిఘ్స వరః “= 
Sac Sa విశేషణములగు పదముల నమూహాము 

ముగిసెను, 

గవాం 

గ్రంథకర్త ర తానింతకుముందు. జెప్పిన రూపభేదములచేతను, 
జ hy ప్రకృతి " ప్రత్యయార్థములచేతను ని సంకీర్ణ వర్ణయందు లింగము 

నబు(గవలయునని చప్పుచున్నా (డు, 

Hn UY ఆర్ష “డ్ రాయి ఆ వ ౯ మూ పృకృతిపృత్యయార్ధాదై రః సంక ఆ లిజ్వ మున్నయిత్ ॥ 

టీక, నంకీ స్తే = ఈ నంకీర్ల న వర్గ్షయందు, ప్రకృతి'ప్రత్యయాన్థా 

చై! = నామార్థ ప్రత్యయార్థ “రూపళేద సాపోచర్యములచేను, 
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లిజ్వమ్ = గ్రీ వున్న వుంసకలింగ ములను, ఉన్న యెత్ = డోహిీంప 

వెను, నామార్థముచే నెట్లనంగా “అపరన్సరాః వురుపాః, 
దద లో శ్ర re 33 జ అపరన్నరాః = (గ్ర్రుయః, అపకస్సరాణికులాని 5 ప్కత్యయార్థము 

చేత నెట్లనిన “శాన్తిః - దా న్తిః ఇవి “(స్ర్రీయాం కిక అను సూత్ర 

ముచేత ప్ర్రీలింగ బోధకమయిన తిప్రత్యయాంతములు గనుక స్రీ 

లింగములని యొజబుగవలయును, రూపభేదసాహా చర్యములచే ము 

పటిరీతిగా నెటు గవలయు, 

AC 

కర్చక్కియా కర్ణన్ ॥ న॥ (పా) వు! క్రియా! సీ! ౨ - 

జేయుట చే పేళ్లు, Action, act కా, 

(త కాత ల్యే గ అపరనర ః || త్రి! ౧-క తాత ల్యే గ మ్యే = 

మ్యేస్యు) రపరస్సశాః! ఎడ తెగని గమసది క్రియ గల సాన్ధాదుల 
౧౧5! చేరు Continual in respect of action) 

(సాకల్యానబ్దవచ' పారాయణం! న! పరాయణం (పొ తురా 

చే. పారాయణవరా | యణం॥! త్రీ! ౨-సాకల్యాసజ్ఞన చ నే = వదనగా 

యో) | అంతయు నను నర్భమునకును (Totality, 

ఇర, ఒకవ స్తువ్రనం డాన క్షికిని (Adhe- 

rence, attachment) పేళ్లు, 

యదృచ్చా 8 యదృచ్యాాసై పై ఏరితా! నీ! ౨-విచ్చలవిడి 

రిల వర్తించుట పేళ్లు, WilfuIness, Indepen- 

dence, esa, 

(హే తుళభూ న్యా విలతు,.ణం! న॥ ౧-హతుళూన్యా =నిపష్కా 

త్యాస్యా) విలతుణం! |రణమయిన, అస్యా =ఉనికీపేరు, (2861685 

౧౧౫| state, తజ. 

శమథః-శమః! వు! శాన్తిః! సీ! ౩-కామ 

శః క్రానాదులు ఇక యుండుట చేళ్లు, Absence 

of passion, ఇగ, 
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దాన్తి (స్తు దద డా న్తిః॥ సీ! దమధథః- దమః॥ వు! 9 - 
థోదవుః।; బ్రహ్మచర్యాది శేశమును నహించుట పేళ్లు, 

Endurance of the pain of austerities, 

Self-command. 

అపదానం కర్న అపడానం॥ న॥ ౧ - వృ త్తం= పూర్వము 
వృత్తం, నడిచిన, కర్న = పరిశుద్ధ వ్యాపారము పేరు, 

An act accomplished, an approved 

occupation, ఇం fat gut Ja edT1t. 

(కామ్య దానం) ప్ర ప్రవారణం (పా) ప్రహోరణం॥ న॥ ౧- 

వారణం॥ ౧౧౬|| కామ్య దానం = కోరినవ స్వవును తానొక్క. 

ఫలము నీశీంచి యిచ్చుట చేరు, A gift 
made with an object, atta, ఇగ? 
ఇగ za. 

(వశ క్రియా) నంవ నంవననమ్ (పా) సంవదనమ్! న॥ ౧-మణి 
ననం మం లే హధాదులచే వశముగాం చేసికొనుట, 

Subduing by charms, drugs or in- 
cantations, qqfiqaq xia. 

మూలకర్శ్హ (తు) మూలకర్శ॥ న్! కారణం! న॥ ౩- 
కార్భణమ్। మూలికలచేత నై న స్తంభన వళీకరణాదుల 

పేళ్లు Magic, witch-craft, aafiatar, 

విధూననం విధువ విధా ననం-విధువనం॥ న! ౨-విదిలించుట 
నం సేపు, Tremour, waxar, 

తర్పణం పీ)ఇనా తర్పణం ప్రీ ణనం-అవనం॥ న వె=-త్ఫే_ప్తిం 

వ నే! ౧౧౭! | బొందించుట పేళ్లు, Satisfaction, lama. 

పర్యా గ్తి (స్పా §) పర్యా _్టిః! దీ పరి కృణం-హ_స్తధారణం 

త్ఫరి త్రాణం హాన్తధా|(పాా హ స్తవారణం॥ న॥ ౩3 - చంపెదనని 
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రణ (మిత్యవి)। వచ్చినవాని నడ్డగించుట పేళ్లు Warning 

offa blow, ఇరు గె qr mtr. 

పవనం వీవనం చీవనం - వీవనం॥ న స్యూతిః। సీ! ౩ - 

స్యూళి కోకలు మొదలై నవి కుట్టుట వేళ్లు, Sewing, 

శ. 

ర్విదరః స్ఫుటనం| _ విదరః॥ ఫు! స్ఫుటనం! న! భిణా! సీ! క్రి- 

భి దా॥ ౧౧౮|| వ్రక్కలాటకును నృక్కలించుటకును పేళ్లు, 

Tearing, rending, ఇగ. 

ఆ క్యోశన మభీష ఆ క్రోశనం! న! అభీవజ్దః॥ వు! ౨-తిట్టుట 

జః వేళ్లు Curse; imprecation, ఇరగ? 

నంవేదో వేదనా సం'వేదః॥ వు! వేదనా! న్న॥ ౨-సుఖదుఃఖా 

(ననా) ద్యనుభవము వేళ్లు Sensation; percep- 

tion, az. 

నమూర్భున మధి | 

వ్యావ్వైః అంతట వ్యావించుట చేలు, Pervading, 

aa saris. 

యామ నియో ఒ| యావా - భితమూ - అర్థనా - అర్షనా। దీ 
౮ ర , ' . గ 

ర్ధనా౭ఒర్ష నా! ౧౧౯! ర-అడుగుట పేళ్లు, Begging, ఇఇ, 

. oon కీ సమ్మూర్భనం॥ న! అభీ వ్యా _్తిః! వ్, 

వరనం వేదనే. వర్ధనమ్- ఛేదనమ్! న! ౨-నజకుట వేళ్లు, 
రా Cutting, Saat. 

(భే) ఆనన్లన ఆనన్షనమ్ (పా) అమ _న్హ్రణమ్ - నభాజ 

సభాజనే! ఆప్పచ్చన (నమ్ - అప్పచ్భనమ్! న॥ ౩ - చాంధవాదుల 

“సాలింగన స్వాగ తాదులచేత సంతోష ప్కైట 

పేళ్లు (Uourtesy, civility, welcome, 

a, 
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(మభా్సా మ్నూయ ఆమ్నాయః - నవ్చు)దాయః॥ ఫు! ౨ 

స్పమ్బ 9) దాయః 'శివ్యపరంపరాగత మైన యువచేశను పేళ్లు, 
Traditional doctrine, gaz. 

కయ వీయా! | తయః పు! తీయా! సీ! ౨-చెడుట పేళ్లు, 
౧20l|Loss, zx. 

గ) హేగ్రాహోే గృవాః = గ్రాహాః॥ వు! ౨-పుచ్చుకొనుట 

పేళ్లు, Seizure, acceptance, mau aia, 

వశః కానా ' వశః! ఫు! కొ న్తిః॥ నీ! ౨ - ఇచ్చగించుట 

వేళ్ళు, Wish, ara. 

సాకే యే కా వు! ౨- చళ్లు, రక్లుస్తా)ణే ర్ట జ్రాణః॥ వు! ౨ రఖీంచుట పేళ్లు 

Protection, defence, Tar taf. 

రణఃకగక। రణః - కషణః॥ వు! ౨- మోగుట పేళ్లు, 

Sound, noise, బాగా, 

వ్యధో -పేభే వ్యధః- వేధః॥ ఫు! ౨- బెబ్బము వేయుట పేళ్లు, 

Perforation, తజ iar. 

పచా పారే పచా॥ నీ॥ పాకః॥ ఫు! ౨ - వండుట పేళ్లు, 
Cooking, TaErat. 

వావో హూ హావ ః॥ వు! హూతిః॥ వీ॥ ౨-పిలుచుట శే పేళ్లు, 

Calling, gam. 

వరో వృతే"॥౧౭౧||  వరః॥ వు! నృతిః। నీ! ౨-వరించుట పేళ్లు, 
nN 

Engaging, qxuo mia, 

ఓవః వ్ల్ప ఓపుః -వ్లోవః (పా) గ్రహ వు! ౨-కల్పు 

టకును, కాలుటకను 3 వ Combustion, 

burning, Fea. 

నయా నాయ్ నయః - నాయః॥ వు! ౨ - పొందించుట 
25 
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శు, సీతియు, Guiding, policy, course 
C౧ 

|of conduct, aia. 

జాసి రా జ్వానిః - జీని |! సీ! ౨ - ముదిమి చేళ్ళు, 

Wearing out, “growing old, qererar. 

భ)మోాభ)మా। ఛ్రమః॥ వు! భ్రమిః (పొ) భ్రమి। నీ]! 9 

తిరుగుట పేళ్లు, Whirling, going round, 

¥IH. 

స్ఫాతి ర్వ స్ఫాలీః - వృద్ధిః। వ్స్| 9 - 'పెదంసట పేళ్లు, 

Growth, gfe. 

- 
మా 

ర్ 

ప/థా ఖ్యాతో" ప్రథా - ఖ్యాతః! సీ! ౨ - ప్రసిద్ధి వేళ్లు, 

న 9 పూకే న 9 వళ వై ర్ జూ ~~ ద 
వ. ప్ర మ. పవృ _క్ట8l ణు! 9 ముట్టుట పుళ్లు, 

| 

Fame, ear. 

Touch జా. 

న్నవ స్స వే॥౧౨౭| న్నదః - సృవః॥ వ్రు! ౨-కరియుట పేళ్లు, 

Dripping, war. 

విభా నమృన్ధ విధా (వా) ఏధా-సమృద్ధిః 8|| న్స్ ౨-సమృద్ధి 

భు Thriving, ఇలాగా, 
య 

Throbbing, ఇళ, 

ప)మితె' ప/మా। ప్రమితికాప్రమా। సీ! ౨-నిజముగా నెటు 
నటీ పేళ్లు, True knowledge, aur భగ 

mrt 

ప)నూతిః పినవే,  ప్రనూతిః॥ నీ॥ వృసవః॥ ఫు! ౨ - బిడ్డను 

గనుట పేళ్లు, Bringing forth, waz, 

| చ్తీ 

|” 
న్పరణం స్ఫుం ల నృరణమ్- స్ఫురణమ్॥న॥ ౨- -అదురుట జే పేళ్లు, 

రా శో సతః స్రాఘార ః!వు! ౨-కాలుట పే పేళ్లు, 

Pouring forth, aga. 



శౌాండము] స౦కీర్రవర్ల ము 887 
౬ ౧ 

కమధథః క మే॥ ౧౨౩| క మధ ః=క మః! ఫు! ౨- బడలుట పేళ్లు, 
౧౧ ంం cn cn ౧౧ 

Fatigue, dra. 

ఉత్క_గో=తికయ!  ఉత్క_ర్థ -అతిశయః! వు! ౨-దొడ్డతనము 

పేళ్లు, Excellence, ఇనా, 

నదిః వసే. నన్లిః - వపుః! వు! ౨ - కదియుట పేళ్లు, 
థి ౧ ధి. ౧ డ్ 

Union, Junction, af. 

విషయ అశ)యే!| విషయః - ఆశృయః (పా) ఆశయః॥ ఫు! 
౨-నిత్యముగానుండు తావు పేళ్లు Refuge, 

Asylum, raz. 

శ్నీపాయాం జేప, ఖిపా-వేపణమ్! న! ౨-వ్రేనేచుట పేళ్లు, 

ణం Throwing, Directing, hd. 

గిది రికా గీరి 8 - గిరి; వీ! ౨- మింగుట పేళ్లు, 
fa ౧ a లు Us లం 

Swallowing, Tareat. 

౧౨౮॥| ఫు! ౨- యత్నము పేళ్లు, Effort, exertion, 

sad. 

ఉన్నాయ ఉన్నయే డఉన్నాయః - ఉన్నయః॥ వు! ౨-మోందికీ 

| నెత్తుటకుంగాని యూహీంచుటకుంగాని పేళ్లు, 

Raising, Inference, #7 sara. 

| సో ఛా ఫు! శ | న॥ ౨- ఆశ శ్రాయ శయ శ్రాయః! ప్ర శ్రాయణవ్ న శ 
యించుట పేళ్లు Reliance, Taking 

refuge, sua తగగ 

జయ నే జయః! జయనమ్!న[జయ:॥! ఫు! ౨-౫లుచుట సేళ్లు, 

Conquest, victory, #laar. 

నిగాడా నిగచే నిగాడః = నిగదః॥ వు! ౨ - న్పష్టముగాం 

బలుకుట పేళ్లు, Discourse, speech, ఇఇ, 



888 అమరకోశ ము [లృ తీ య 

మాదో మద మాదః - మదః॥ ఫు! ౨ - గర్వము పేళ్లు, 

| Pride, Joy, Ax. 

ఉద్వేగ ఉద్భ) మే! ఉ ద్వేగః-ఉద్భ మః! వు! ౨- అవ్యన స్థిత 

౧౨౫1 బి త్రత తత్వ ము పేళ్లు, Agitation; regret, Tg. 
| ఎవి 

విమర్షనం పరిమ విమర్ద్షనమ్॥ న॥ పరిమలః॥ స్ర్ర॥ ౨-కుంకు 

లో మాదుల మెదుప్రుట పేళ్లు, 'Trituration of 

perfumes, aftr ఇ Ut గడ. 
we ద్ శ | 2ఒభ్యుపప్తి రన) అభ్యుపపత్తీః॥ న! అన్వుూ నా | వు! 3 

హః! |దానాద్యను గ హము పేళ్లు. Conferring a 

benefit, ware HU. 

నిగ)హ (స్తద్విరు. 

ద్ధస్స్యాల్ ) 

స్థస్యవా.॥ ఫు॥ ౧ - తద్విరుద్ధః = ఆయను 

| గ్రవమునకవిరుద్ధమయిన యప కారము పేరు, 

03017000 fae ఇంగా. 

“నిగృహస్తు నిరోధస్సా్యత్ ”” ఆను పాఠ 

మున ర ను నిగృహించుట పేళ్లు, Rest- 

raint, fanz. 

అభియోగ (న్వ అభి యోగ అభ గృ హః వు! ౨ - యుస్దా 

భిగ 9 వః ౧౩౬ || దులయం బెదురుగా నుద్యోగించుట EE 

Attack, కలహామునకు విలుచుటయనియు, 

Challenge to fight, wemttar. 

<< అ వ బన $-న న్ జా గా లద ముష్టి బన (సు)నం ము బస్ట్థకా నంగా గాహ$ః॥! ౨ గట్టి వీడీకి 

గా హో లించుట పే సు, విడికిలి చ్ స § ందజందురు, 
యగ య) ౧౧ 

Clinching of the fist, తత ఇళ, 

డమర విప డీమ్బః - డమరః-విపవః॥ వు! 9 -కొల 
ap) : య శ య 

నా। మొదలయిన బేశొప ద్ర వముపేళ్లు, _ Devas- 

|tation, Assault, Irregular war, fuga. 



కాండ ము) స౦క్రీర్గ వర్షము 889 

వితి,॥ వీ! బార ప్ర బన్లనం పసితిశ్వా| బన్గనమ్॥ న॥ 
థి వ క 

పేళ్లు, Fetters, Liga- ర 3-క ట్టు సాధనముల 

ments, qn. 

ప 
UU 
కు 

స్పర్శః న హ్హైావత స్పర్శః-న్పష్టా! బు! ఉపతపా! బు, వు!! 

_ప్పరి॥ ౧౨౭|| 3౩-తపింపకోయు రోగాదుల చళ్లు, Morbid 

heat, da. 

ని కారో విప) కార నికారః - విప, కారః। ఫు! ౨ - చెడుపసి. 

(స్ప్వ్యాత్ ) జేసెనని యొకని దుర్చనునిగాంచేయుట పేళ్లు, 
Malice, అపకారమా త్రము 'పేళ్లని కొందు, 

Injury, WITT. 

ఆ కార సి రజ బ్రజ్లీ ఆ కార $-ఇబ్లః। ఫు! ఇశ్లీతమ్! న॥ ౩-అఖి 

తమ్! _ప్రాయమును ప్రకటించు చేష్ట పేళ్లు, 1061- 

cation of sentiment, Hint, ఇంగ. 

పరిణా మో వికారో పరిణావు;-వికారః! వు! ౨- పాలు పెరు 

గాటవ అ వేడరురూపమునుబొందు వికార విశే 

మము పేళ్లు, Change of form, (బాగా. 

(చే సమే) వికృతి, _ వికృతిఃవి క్రియా! నీ! ౨ - పరిణామురూప 

నికి యొ! ౧౨౮|| మెనటికాని వేత నటికాని వికారము పేళ్లు, 
లో — © ౬... ఈ లా 

Temporary change, faxwfi. 

అవహార స్టషపచ అపహోర ౩-అపచయ | ఫు! ౩-హోని పేళ్లు, 

య 566218 Removing, ఇగ. 

స్పమాహార స్ప సమాహోర § - నము చ్చయః' ఫు! ౨- చెద 

ముచ్చయః। 3న వస్తువులను ప్రోగు చేయుట పేళ్లు, 

Gathering together, ఇల! ఇరగ. 

ప త్యాహార ఉవా ప్రత్యాహార 8॥ ఫు! ఉపాదానమ్! న॥ _౨- 

దానం! విషయమువలన నింద్రియ ములను వమురలిం 
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చుట పేళ్ళ్సు Restraining the organs of 

Sense, TTT. 

విహార (స్తు) పరి 
క/మః। ౧౩౯|| 

ఏహోదః - పరి క్రమః! ఫు॥ 9 -— ఉద్యానా 

దులయందు. గ్ర డౌళ్టమై తిరుగుట పేళ్లు, 

A pleasure walk, fart. 

అభిహారో=_భిగ) అభిహారః! వు! అభిగృవాణమ్॥ న॥ ౨- 
పాణం ఎదురుగా దొంగిలించుట వీళ్లు, Seizure in 

one’s presence, Robbery, తగగ 

నిర్ధారోఒభ్యవక | నిర్వారః॥ వు! అభ్యవకర్ష ణమ్! న! ౨9 - 

రణమ్ | నాటినములు మొదలయినవి తీయుట పేళ్లు, 
త 

న 

Extraction, ఇలాగ, 

అనుపోరో౬నుకా అనుహారః-అనుకారః॥ ఫు! ౨-నరిపోవుట 

ర శీళు, Imitation, ఇళ్తఖాలరా, 
౧౧ 

(స్పా దర్గ స్యాప న్యయః॥ ఫు! ౧-అర్థన్య = అర్థముయొక్క_ 

గ మే) న్యయః ౧౩౦|॥ | అవగమే = న్యయము పేరు, Expenditure 

జ, 

ప్రవాహః॥ వు! ప్రవృ_ిః॥ వీ! ౨ - ఎః 
తెగకవచ్చు  జలాదిపరంపర వేళ్ళు Cont 

ప్రంివాహ (స్తు 
అట 

ప/వృ త్రి ధ్ర (స్ప్వాల్ ) 

క flow, Az. 

వ పో (గమనం, హః! వు! ౧ - బహిర్షమనమ్ = గృహ 

బహిః) | దులనుండి నెలుపలికి నడచుట పేరు, ౮౦1%; 

forth, Issuing, గషాగ. 

వియాామో వియ। వియామః-వియమః॥ వు! ౨ - పరఫీడాడ 

మా యామో యమ లను చాలించుట పేళ్లు, యావమః-యమః॥ ఫు 

స్పంయామ సంయ ౨-చాలించుట మా త్ర మునకు పేళ్లు, నంయు 

వకా॥ ౧౩౧||మకానంయ మః॥ ఫు! ౨- అన్ని యు లెన్న7 

చాలించుట పేళ్లు, ఈ ౭౬ ను పర్యాయముల 

(౬ 
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కొందరందురు, Restraint, Forbearance, 

SEE 

హింసా కరి కీంంపాకర్ర॥ న॥ అభివారః! ఫు! ౨- 

దార (స్సా్యత్ ) చంపుటకు జేసిన హో మాది క్రియ పే ళు 

Incarnation to destroy, fear. 

జాగర్యా జాగరా జూగ రా! వీ! జూగళరా!! ప్ప! ౨ - మేలు 

(ద్యయోః) కొనియుండు ట పేళ్లు, Waking, Watching, 

Ti :TdT. 

విఘాన్నీ౭. నరాయః విఘ్నః - అనరాయః - ప్రత్యూహః॥ పు! 

పృత్యూహః 5 - విన్నుము పేళ్లు, Obstacle; impedi- 

nient, 5. 

(స్యా) దుసఘ్నో ఉపఘ్నః-అ _న్తికా శృయః! వు! ౨-నమిోా 

2 నవికాళ యే॥ ౧౩౨౨| వమునందుండు సాభానము పేళ్లు Conti- 

— (J 
guous sup port, ఇల. 

నిశేశ ఉపభోగ నిశేేళః - ఉపభోగః। వు! ఆ౨-భోగించుట 

(స్ప్యాల్ ) ఇళ్లు, Enjoyment, SIdTT, 

పరినర్బః పరి క్రి పరినర్చుః॥! ఫు! పరి [క్రి యా! వీ॥ ౨- చుట్టు 

యూ! వాజుట వీళ్లు, Surrounding ; encom 

passing. 

విధురం (తు) ప) విధుుమ్! న॥ పవి'్లెషః॥! ఫు! ౨- ఎడం 

వైపో చఛాయుట పేళ్లు, Separation, (ళా. 

ఇఒ భిప్రాయ శృన్ద అభి ప్రాయః-ఛన్షః! (పా) ఛస్షః! స్॥ ఆశ 

ఆశయ? ౧౩ ౩|| యః! ఫు! 1 3-అభి పా పాయముచే పేళ్లు, Meaning; 

intention, ar. 

నంశేపణమ్-నమసననమ్॥ న॥ ౨-గొప్పను 

కొంచము సేయుట పేళ్లు, Abridgment, 

ఇాష్షెగ5. 

నంశేపణం నమ 

ననం 
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పర్యవస్థా విరోధ, _ పర్యవస్థా। నీ! విరోధనమ్॥ న॥ ౨-విరో 

నమ్! ధీంచుట పేళ్లు, Contradiction, సార 

ma. 

పరినర్యా పరీసార:, _ పరినర్యా॥ నీ॥ పరీసారః॥ వు! ౨-అంతట 
తిరుగుట పేళ్లు, Moving about, gaat. 

(స్యా) దాస్యా క్యా! ఆస్యా-ఆననా-స్థితిః! నీ! ౩ - ఉనికిచేళ్లు, 
రల! గ mp య 

ననా స్థితః ౧3౮1 Stay, furta. 

వీసారో పగ హో విస్తారః-వి గ హః-వ్యానః। ఫు! 3 - విరివి 

వ్యాసః సేశు, Diffusion, expansion, లాల, 

(నతుశబ్దన్య) విస్త వి నరః॥వు! ౧-శ బ్దన్య = శ బైనంబంధిమె న, 

రః| నతు = ఆ ఏరివిపేరు, Lengthy discourse, 

Prolixity. 

నంపాహానం మర్ల నంవాహానమ్-మర్దనమ్॥ అ౨-ఒడలు వీసు 

నం (స్యాత్ ) కుట పేళ్లు, Shampooing, aka. 

వినాథ (స్పార)దద వినాశ ;॥ ఫ్ర! అదర్భనమ్। న॥| ఆ౨-అగవడ 

ర్భనమ్॥ ౧౩3౫ కుండుట పేళ్లు, Disappearance, mala. 

నం స్తవ (స్సా్య) నం స్పవః- పరిచయ ః॥ ఫు! ౨- చిరకాల 

త్సరిచయః మొకవస్త్థువ్రతోం గూడియుండుట పేళ్లు, 
Acquaintance, tfiaz. 

ప్ర)నర (స్తు) విన  ప్రనరః॥ వు! వినర్చణమ్! న॥ ౨- కోల 

ర్పుణమ్। బింద్యాదులు జలాదులయందు నెరయుట పేళ్లు, 

Spreading, &erq. 

ఏవాక (స్తు) ప్ర సీవాకకాపయామః॥ వు! ౨-ధాన్యాదుల 

యామ (స్పా $ల్ ) యందలి యాదరాతిశ యము పేళ్లు, Increased 

demand for grain in times of scar- 

city, sara qt af, 
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సన్నిధి న్పన్నికర్ట నన్నిధిః! ఫు! నన్నిక గణమ్! న! ౨-నమిోప 

ణమ్! ౧౨౬| మాట పేళ్లు, Proximity, air iar, 

లవో౭_భిలావో | లవః - అభిలావః॥ ఫు! లవనమ్॥ న!! ౩3 - 

లవశే పెరు మొదలై నవి కోయుట పేళ్లు, Reaping, 

ఇగ 7, 

నిప్పానః పవనే,  నిప్పావః॥ వు! పవనం! న॥ పవః॥ ఫు! 
పవః। క - ధాన్యాదులను తూ ర్పెత్తు తుట చే పేళ్లు, 

iWinnowing; cleaning, Tar. 

ప్రస్తావ (స్పా) వ్రస్తావః-అవనరః! ఫు! ౨-అవనరము పేళ్లు, 
దవనరః Occasion; opportunity, అనాం ఇఇ. 

అ Vx ం ఒర, ఒడ ఒధ | త్రనర స్పూత) త్రినరః (పా) తనరః॥ వు! నూత్రివేష్టనం। 

వేష్టనమ్! ౧౨౭| న॥ _౨-సాలవాండు నూలుచుట్టు పంశుపెందేె 

పేళ్లు, A shuttle, కారం. 

ప్రజన (స్సా్య) దు, ప్రజనః-ఉపనరః॥ ఫు॥ 3-ఆబోతు పసు 
పనర।; లను మాలుచేయ. బ్రవర్హించుట పేళ్లు, 

The imprtgnation of a cow by the 

bull, చూలగుకాౌలమాను, The season of 

\impregnation, ¥Tat. 

ప్రనసర ప్రణయా వ్ర (పా) ద్రశ్రీయః - ప్రణయ! వు! 

(నమా) ౨- వీ తిచేతం య్రూరించుట పేళ్లు, Affectio- 

nate solicitation, urd. 
a కాల yy i 

ధీశకిః నిష్క_. మః! ఫు! ౨ శు శ్ర్రూపూ 
—0 

(౪ 

'శవణములు మొదలె న బుదిసామర వము 
IV ౧ థి @® 

పేళ్లు, Intellectual faculty, fi afr, 

(ఒ(స్త్రీ తు) నం 

క్రృమో దుర్గసషార £॥ 'పోరాని జల ప వాహములయందు( బోవుటకుం 

సం క్ర మః। ప్న! దుర్గనజ్బుర | ఫు! ౨ 
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గట్టిన కట్ట మొదలయిన వాని పేళ్లు, A 61111 

cult passage, gi. 

ప్రత్యుత)మః | ప్రత్యత్క_)మః (పా) ప్రత్యు తా...) స్తా 
ప యోగార స ఫ్ = oll శ యా (ర ద్ధి వయోగార్హః (పా) ప్రయుస్ధార్థః! ఫు! ౨ 

యుదముకొజకు భటులయొక్క_ యుదో్యోగము 

చేర్చు, Preparations for war, 

పక )మ (స్పాg) పృక్కమః- ఉపక్రవః। ఫు! ౨-పృథ మా 

దుపక_/మ:ః! రంభమునకు పేళ్లు, A first beginning, 

THA. 

(స్యా) దభ్యాదాన అభ్వ్యాదానం॥ న॥ ఉధ్దాతీః-ఆర మృ 8! ప్ర! 

ముద్లాత ఆరమ ౨ - ఆరంభమా తమునకు పేళ్లు Com- 
ఫు భి నో న 

mencement, ఇరా. 

నృమ్మృ/మ _న్త్ స్ట సమృ) మః॥ ఫు! త్వరా॥ వీ! ౨- వేగిన 

రా! ౧9౫| | పడ టచేళు, Haste, hurry, saat, 
లా 

వతిబనః ప /తిష పటిబనః - పుతిషమ్న 8 ఫు = కా ప్రతిబన్గః పృకిష్ట! ప్ర Re ృకప్రమ్ముః॥ వు! ౨ లీ 
మా విఘాతము పేళ్లై, Impediment, ¥riaIz, 

ప్ర)|  అవనాయః॥ ఫు! నియాతనమ్ (పా) నిపా 
నియాతనక్। తనమ్! న॥ ౨ - దిగువ రోయుట చ ళు 

Causing to descend, firxrar. 

ఉపలమృ స్త (ను ఉపలమ్భః - అనుభనః॥ ఫు! ౨ - సాతూ 

భవ కా, రము పేళ్లై, Direct percepticn, 

FT 

స్పమాలమ్మో బ|  నమాలమృ్మః! వు॥ విలేపనమ్॥ న! ౨-నలు 
చేపనమ్॥ ౧ళం||గిడుట పేళ్లు, SmMearing with sandal- 

wood, &c. fa3u. 

ఏప్రలమ్బః ఎ విప్ర యోగః॥ ఫు! ఎడం 
విషలమ్మో విప) 
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Separation of lovers, fxd. 

విలమ్భ _స్హ ఏతినర్హ మలము 8|| ఫు! ఆతినర్హనమ్॥ న ౨- ఇచ్చుట 

నమ్! సేక్టు, Liberality, షా, 

ఏశాన(సు వీ వీ వా ఫు! పవి కి కు (స్తు) ప OW ప్ర! ప్ర ఖ్యాతి (పా) ట్ 

~~ వ లి టో వీ ద ౮ ఖ్యాతి ఫ్ oo 2 మిక్కి లి సని ది సే ర్జు, 

Celebrity, exrfa. 

రవేకా పతిజాగ!  అవేతూ। నీ॥ ప్రతిజాగరః॥ ఫు! ౨-ఎచ్చరిక 

రః ౧50 | పేరు, Attention, arama, 

ని పాఠ నిపరౌ పాల నిపాఠః-నిపఠః-పాఠ:! పు! ౩- చదువుట 

"వేళ్ళు Reading, 737, 
. | ౧౧) 

క ల . 
తేమ స్టేమా సముస్ట!  శ్రేమ్వ్క - స్టేమః! ఫు! నమున్దనమ్॥ న! 

నె 9-త్రడియుట పేన్టు, Wetness, గలి. 

ఆదీనవాన వా శే ఆదీననః-ఆ స్కృనః-న్రైశః। ఫు! క-శేశము 

జ్ ప్రేళ్ళు Distress, హొ, 
cn 

మేలశేనజు సదమా! చేలకః-నబ్ల.-వజమః !వు!3-కూడుట పేళై 
౧ ౧ . ౮ ౧ ౧౧ 

Union, ZH. 

అస్వికు ణం ఏిచయ అన్వీవణమ్ (వా) అన్వేషణం, గ వవ 

నం మారణం మృగ ణమ్-వి చయనమ్ - మార్లణం॥ న! మృగణా। 

కామృగః। సీ! మృగః!పు! ౫-వెదకుట పేళ్లు, Searching; 
research, అఆశిషెగారా. 

పరిర మృః-పరిష్వుజ్దః-నంన్లేహః! ఫు! ఉప 
చేలు, 

ap) 

పరిరమ్మః పరివ్య। 

జ స్పంా "జవ ఉపగూ। 'సావానమ్! న॥ ఈ - కాశగిలించుట 

హనమ్! ౧౪౩| | Embrace, rena. 

నిరర నంతు ఎనమ్- వ గర్తనం ని నిర్భర్ల నమ్ నిధ్యానమ్ దర్శనమ్ ఆలోక 

నమ్ - ఈకుణం॥ న॥ ౫ - మూచుట పేళ్లు, థఛ్యానం దర్శనాలోక 

'నేశుణమ్। Sight; seeing, Zu. 
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ప ప్రశ్యాభ్యానం నిర | ప్రశ్యాఖ్యానం-నిరననం!న॥ ప్రశ్యాజేళః 

సనం ప్రత్యాదేశో ని వు! నిరాకృతిః॥ సీ! ర-తిగన్కరించుట పేళ్లు 
'రాకృతిః॥ ౧౦ ౦౪|| Rejection; disallowance, fixemrt. 

ఉపశా యా పశా ఉవపశాయః - విశాయః॥! ఫు! ౨-పర్యాయ 

యశ్చ(పర్యాయ సేయ శయనార్ధ క" = ప్ర హారిదిరుగువాండు వరున 

నార్ధ కా)! పెట్ట. కొని నిద్రపోవుట పేళ్లు, Watching 

alternately, గళాలు, 

అనం (చ) బు అ రనమ్॥ న॥ బుతీయా - హృణీయా - 
తీయా (చ) హ్నణీయా - డి అ ఘృణా॥ ఈ - రోయుట వేళ్లు, Censure 
చ అ (చ) ఘృణా (ర్థకా)॥ 

౧౮౫ 

(స్యా) ద్వ త్యా వ్య త్యానః - విపర్యాసః - వ్యత్యయః-విష 

సో విపర్యాసో వ్యత్య ర్యయః॥ వు! ర-తడంబడుట పేళ్లు, Contra- 

reproach, yt. 

య (శ్చ) విపర్య యె riety; opposition, షల. 

పర్య యో౭_తిక మ పర్యయః - అలి క్రమః - అతిపాతః - ఉపా 

(న్తస్ని) న్నతిపాత ఉ త్యయః॥ ఫు! ఈ - క్ర మముదవ్చిపోవుట పేళ్లు, 
పాత్యయః। ౧౪౬! | 2582653100, sfaan. 

(వ్రేస- 70 యత్స ప్రతిశాననమ్। ౧ - భృత్యులను వలిచి 

మాహూయ తత) పనులకు, బంపుట పేరు, Sending of a 

స్యాత్ ) ప)తిశానన servant on an errand after calling 

వ్ him, afawran. 

(న) నంస్థావః(క)| నంన్హానః! ఫు! ౧ - కృతుషు=యజ్ఞ ముల 

తువు యా స్తుతిభూ యందు, ద్విజన్న నామ్ = ఉద్గాత “మొదలయిన 

మిద్ది సృదన్నృనామ్। చ్రాహృణులయొక్క, స్తు ఖై భ్రూ కు = 

౧౮౪ 2|| స్టో త్రము చేయు భూమిపేరు, A place 

where the priests stand reciting 

hymns and prayers, Zuza, ఆస్తో త్ర ము 

చీరని కొందజందురు, 
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నిధాయ (తవ్వ తే ఉద్ద నః॥ ఫు! ౧-య త్ర కా క్యే= ఏ కొయ్య 
మత కాసే కాష్టం | మోంద, కాస్ట్రమ్ = ముజొక కొయ్యను, 
5) ఉద్దనః। నిధాయ = పెట్టి, తకు తే = చెక్క_(బడునో 

సః = ఆ మ ని పేరు, A carpenter’s 
క్స్ 

work-bench, saga. 

సనృవమ్బన్ను (స్తు)  _స్లమ్బభ్నుః సృమృఘనః॥ ఫు! ౨-యీన = 

నృమ్చఫఘునః (సమో | చేనిచేత, _స్హమృః = కసవుగంటలు, నివా 
మేన నిహన్య తే)॥ న్య లే= పెల్ల గింపంబడునో, సః=ఆ గుద్లలి పేళ్లు, 

C౧ a aa) 

౧౮౮||A sickle for cutting grass, A hoe, 
ర. 

ఆవిధో _(విధ్యతి _ ఆవిధః॥ వు! ౧-యేన = జేనిచేత, విధ్య తే = 
యేన తత) రత్నాదులు 'బె్టము వేయ బడుచున్న వో, 

చై = బెక్టము వేయు వబ్రముపోగరు. మొద 

లయినదాని పేరు, AN auger. 

(విష్వక్సమే నిఘః! నిఘ్ట్మ॥ ఫు! ౧ - విష్వక్సమే = వెడల్పు 
'నిడువు నరియయిన వేదికాదుల పేరు, 

110414 round. 

ఉత్కార (శృ) ని ఉతా్మ_రః-నికారః! వు! ౨- ఛానో;ంపేవ 

కార (శ్వ జా గార = ధాన్యము పొడనుణ. ప్ప ము 
నో క్రై వణార్థ కా టకోలాని తూశ్చెత్యుటకుయగాని పేళ్లు, Piling 

౧5F up corn or winnowing, Tra. 

నిగా రోదార వికా నిగా, Swallowing, సళళ ఆనా 

కోధా)హో (ను గర గజ Vomiting, vaear, విక వః, Cough, 

శాదిము) asound, qf; ఉణా)హాః, Talking 

up, replying in argument. yl 5-Xర 

ణాదిషు=వరునగా న్రింగుటకును, కృక్కు-ట 
| కోను (్రాయుటకును, ఎగుర వేసిపట్టటకును 
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చీ 
ర్న 

| ఏ _ ఖ్ 

యు (ఫునకుం చేర 

కొందటు, 

ఆర త్యవరతి విరతే। ఆగ్రలిి - అవరతి; - విరతిః॥ నీ! ఉపవరామః 
య ఉపరామే (పా) ఉపరమః॥ వు! ర-చాలించుటకు వేళ్లు, 

Ceasing, Tatra. 

ఛి న. (వా(స్త్రియాంతు) నౌ బృవ 8| ప్ప॥ నిష్ట్యూతిః॥ నీ నిష్యవన మ్ 

ని శవ | ౧౦|| నిశ్యననమ్్, న॥ ర-ఉమియుట పేళ్లు, 

నిష్ట్యూతి క్ని నని Spitting, ల. 
3 

ని)! 

జవ నే జూతిః జవనం-జూతిః॥ వీ! _౨-వేగమున బోవుట 

పేళ్లు 50666, ౩౫, 

సాతి _న్వ్వవసానే సాతిః! నీ! అవసానమ్! న॥ ౨-కి యాం 
(స్యా) తము పేళ్లు, Conclusion, End of action, 

MATT. 

(దభ) జ రే జూ జ్య | వు! జూ రః ॥వ్సీ॥ ౨-జ్వర ము పేళ్లు, 

ర్! ౧౫౧|| Fever, gar. 

ఉదజ (స్తు పశు ప్రే ఉదజః॥ వు! ౧ - పశు ప్రేరణమ్ = పనుల. 
రణ) దోలుట పేళ్లు, Driving of cattle, uy 

mr eimar, 

అకరణిః - అజననది$' వీ! అవ గ్రాహః-ఇవి 

మొదలయినవి శవీంచుటయందు వ_ర్పించును, 

Curse, ఇం. 

గోత్రా వే న్తేభ్య స్తన] గో (ఈ నెభ్యః = అపత్య ప్రత్యయాంతము 
బ్బ మి) ల్యెపగవ లయిన ౪ పగవగార్ష్య దావ్యూదె శబ్దముల 

కా (డికమ్)! ౧౫౨! మి.దను, తన్యబృన్ష మితి=వాసి నమూహా 
మను నర్భమునందు, ఓ*పగవ కాదికమ్ =బెప 



కేం డ ము) సంక్షీక్ష వర్షము 899 వం 
అనాను ద ద ద నాన ద త త ల ల వను. టా. న న 

గవకమ్, గార్షకమ్, దామకమ్॥ న॥ న॥ అనునవి 
మొదల న 'శబ్దరూపములు పుక్టుచున న్న వి, 

ఉపగుయొక్క_ అపత్యములు జొపగవములు; 
ఓ "పగవములయొక్క. నమూహము జ పగవ 
కము, ఇట్లున్యంబు లూహ్యాములు, A 901 

titude of descendants of Upagu. 
అపూపికం శామ్ము_ అవేతసా'మ్ = (వ్రణివ్యతిరి క్తములయిన 

లీక (మేవ మాద్య ను యపూపములు క్రహ్ము_లులు మొదలయినవాని 
చేతసామ్) | నమూహములయందు వఠనగా “*ఆఫూపి 

కమ్క్ శామ్మలికమ్”” ఇవి మొదలయినవి 
వర్తించును, అవి! న! A Multitude of 

loaves and pies. 

(మాణవానాంతు) మాణవ్యమ్॥ న! ౧ - మాణవానామ్ = 
మాణవ్యం వన్న వాం డ్రనమూహము పేరు, A multitude 

of boys, sexi ఇ uz. 
(నహాయానాం) న|  నహోయతా! సీ! ౧ - నహాయానామ్ = 

హాయతా॥ ౧౫౩| తోడువచ్చినవారి నమూవహాము పేరు, _౦0f 
coadjutors, aati ఇ ఇర్గ. 

హాల్యా (హలానాం) హల్యా॥ నీ! ౧ - వాలానామ్ = నాగోళ్ల 

గుంవుపేరు,.__..0£ ploughs, ఇళ xr ఇచ్చాక. 

ట్రాహ్మణ్య బొడ BE ణ్యమ్-బాడ బ్యమ్॥ న॥ ౨- యావ 
బ్య (తు డ్విడన్ననా ణుల నమూహము పేళ్లు, _.0 priests, ararott 

మ్) | ఇ ఇచ్చాక. 

(చే పర్సు కానాం పార పలు. లా - పృష్టృముః న॥ ఈ ౨ను, 

పృషస్థానాం) పార్శ గం | అనుక మక్ = వదినగా, పర్మ్శు కానామ్ = 

పృస్థ్య (మను రీమా | ప్రక్క రముకల నమూవామునకును, 
5) ౧౫౪౮ | చీ multitude of ribs, Tawdt ఇ ₹ఇన్షః. 
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పృన్టముల నెడీ యజ్ఞ నంబంధులయిన స్తోత 

ఏిశేషముల సమూ హమునకును వేళ్లు 
A collection of hymns, tx Hz. 

(ఖలానాం) ఖలిసీ ఖలిసీ-ఖల్యా! నీ! 9 - ఖలానామ్ = కల్లాం 
ఖల్యా (వ్యథ) 'నమూహాము పేళ్తు, A multitude of thre 

shing floors, afeerel ఇ az. 

మానువ్యుకం (నృ మాశుమ్య కమ్! న॥ ౧౫ నృణామ్ =మన 

గామ)! మ్యుల నమూహము పేళ్లు, __౦f men, Ad 

ఇ ఇలా. 

గావుతా జనతా గామతా, - Of ౪112860, Ti ఇ 
గో లీ 

ధూమ్యా పాశ్యా గ గాణ; జనతా, --౦1 people, తల ఇ 
ళా (పృథక్పృథక్ ॥) | ఇళ్లకి; ధూవమ్య్యూ, Accumulation 0: 

౧౫న! 900016 gf; పాశా, Abundance 0 
fetters ; గఖ్యా, —of reeds. ఈ}% న 
పృథక్స్భథక్ = వేజు వేటుగా, గ్రాముములు, 
జనులు, ధూమములు, పాశములు, జెల్లుకన 

వులు ఈ రాదింటి గుంపులశేళ్లు, గళ్యా అను 
నది కేంతముల నమూహామని కొందటు, __ 
of throats, 

(అపి) సాహన) కా సా వా న మ్, A multitude of 

రీష వార ణాధర్యతా|thousands, mrt; శారీపమ్, ౦ 
దికమ్। pieces of dry cow-dung, fiat; వార 

ఇక్, Abundance of armour; అధర్వ 

ణఇమ్, Collection of incantations. 

ఈ ఈ ను, ఆదిసబ్బముచేత, అజ్షారమ్స్ _.0! 

burning coals; చార్భణమ్, —of shields, 

IE ఇక; మొదలయిన శ బములును వేటు 
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వేలుగా. సవ్మానములు, వీడకలు, కవచ 
ములు, అథ ర్వమం త్రి, తములు అంగారములు, 

స్రదెములు మొదలై నవాని నమూసహాముల 

|| "ప్రకృతి వ్రత్యయా ర్రాదులచేత లింగ 

భేదము నొందియుండు నానావిధ 

ఇతి నంకీర్ల వ రః శబ్బముల నమూహము ముగిసెను, 

| 

గ్రంథకర్త యనేక పర్యాయములకు నొకయర్థము గలుగు 

నట్లుగ నన్నే వర్ల ములనుశె దెప్పి యిపు డొకపదమునకు ననేకారంబులు 

గలుగునట్టుగా నానార్థ వర్షమును జెప్ప నారంభించి యోాశే బములు 

పూర్వవరలయందుం ేప్పినవో చెప్పనినో యను శంక రాగా “దానిని 

సివర్తించుచున్నాండు, 

మూ॥ నానారాః కేషఒసి కొనాపవరే "ప్వెవాత్ర కీ రితాః ॥ 
® బావి a TD 

భూరిపియోగా యే యేషు పర్యాయ ప్వపి తేమ తే। 

టీక, అత) = ఈకోశ ముందు, నానాస్థాః = అనేకార్థములుగల, 

కే2_పి= నీయ చర్దమునందునా పసిద్దప/ యోగము లేని కొన్ని శబ్లములు, 

ఫైస్సేవ = కాంతగాంతాదివర్షలయం బె, కీరితా:= చప్ప 

లు! బర్యాయపదనులయ యందుం జెప్పంటడ లేదనుట, 'యే = 

ఏ శబ్దములు, యేషుపర్యాయేషు= వ పర్యాయార్థ ములయందు, భూరి 

పీయోగాః = ప్రచుకషు యోగముగలవో, తే=ఆ శబ్దములు, "లేవు 

అపి=ఆ పర్యాయోర్గ ములయ నుందున్కు (అపి శబ్లముచే) ) ప్యసిద్ధముగాని 

యర్థమును జెస్తుట కోొలుకు కాం తాదివరములయందును, కీ కర్తితాః= చెప్పం 

బడినవి. అనగా నీవర్షయ సందు! 'జెప్పలలశ బ్రములలోం గాన్ని 

పర్యాయములయందుం సప్పనివియుం, గొన్ని చెప్పినవియు నుండునని 

తాత్సర్యము, 

26 



402 ఆమరకోశ ము [తృ పీ య 

(ఆ కా తది వే), నాక ;॥ ఫు! ఆకాశే = అకాశమునకును, 

నాకో Sky, arama; త్రిది వే =న్వర్లమునకును శేరు, 

‘Ether; Heaven, అగ, 

లోకస్తు (భువనే లోకః॥ వు! భువనే = స్వన్గా దిలోకముల 

జ నే)! ౧౫6! కను, World, gfmafk,; జనే = జనులకను, 

(పా) జననమూహమునకను వేరు, People, 
TIT. 

శోక వ్ర! పచ్య = నాలుగు పాదములు 
C౧ 

శ్లోక ః గల పదనమూహామునకోను, Verse, ఇ; 

| యశసి చ = కీర్తికిని జేరు, Glory, ఇగ, 

(శశే ఖే చ) | సాయకః! ఫు! శశే = శూణమునకను, 

సాయకః| Arrow, ఇళ, ఖబ్ష=ఖడ్డము నకును శేరు, 

| Sword, TAI. 

జమ్బు కె (కోష్టు జమ్బుకః॥ ఫు! క్రోష్టు = నక్కకోను, | 
| 

వరుణ్) Jackal, ఆగాక! ; వరుణో "వరుణ బేవునికిని 

శ పేరు, God of water, qu, 

వృథుకౌ (చికిటా | ప్పథుక 8 పు! చిపిట = అటుకులకోను, 

ర్భకా) ౧౫౮॥ Fred paddy flattened, rauer; అర్శ కౌ” = 

విన్న వాని!ని చేర, Infant, quar, 

ఆలో కె (దర్శనో ఆలోక:॥ 'వు! దర్శన = చూచుటకను, 

శ | l క్ గ్ దో తె = ప రై ద్ల్యోల) Sight EE ఉదడ్ద్యోతె = ప్రకాశమునకను 
| పెరు, Light, card, 

“ (భరవటవా) మాం అనకః॥ పు! భేరీ = ఛేరికన, A double 

నశా। drum, షల) పటహమ్=తప్పెటకను పేరు, 
A drum, Tax. 

(ఉత్సజ్జ్ఞచిహ్న యో, ఆజ్య ః| పు! ఉత్సజ్ల = తొ డకునుు, 

రజ్కః Flank, x17; చివ్నా యో; =గుజుతునకును 
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బీద, Mark, faa, 

కలజ్యో. (2_జ్యూ_ 

పవాదయోా:)॥! ౧౫౯ | 

కలజ్క_8॥ ఫు! అజ్క_ = గుజుతునకును, 

Sign, న; అవవాదయో;ః = నిందకును 

చేరు, Slur, fez, 

తత్సకో (నాగవర్ధ _ తతుకః! ఫు! నాగ = తతకుండను నర్చ 

న. మునకును, 01161 of snakes, x ఇగ, 

వర్గకోః = వడ్డవానికిని పేరు, Carpenter, 

వెజ్. 
అర్క... (న్ఫటికసూ అక్మ_ 8|| వు! స్స టికమునకునుు 

ర్య యోాః)। Crystal, eae; సూర్య యోాః = సూర్వుని 

కిని "పేరు, The sun, ZU, 

(మారుతే వేధసి కః ఫు! మారుతే = వాయువు, Wind, 
బ్రధ్నే వుంసి)క'ః కం (వి ఇళ; వేధసి = బ్రహ్మ, Brahma, ఇట్; 

ఫోజమ్బునో;)1౧౬౦|| బ్ర జ భ్న=సూ ర్యుండు, The sun, ఇ; అత్మ, 

Soul, SIH. 

కమ్! న॥ శిరః = శింస్సు, Head, fat; 

. అమ్బునోః = ఉదకమునకును పేరు, Water, 

ఇళ. 

(స్యా) త్పులాక ఫు లాకః॥ పు! తుచ్చధాన్యే = ముద 

(సుచ్భధాన్నే నంటే ధాన్యమునకును (పా) పొల్లునడ్లకు న 

వభ కృసిక్త క! Shrivelled grain, జాం; నంటే. చీ=నంతే 

| పమునకును, Brevity, ఇట; భక్తసిక్థ కే= 

మెతుకునకును పీరు, Boiled rice, ఇళ 

mT pT. 

(ఉలూే క దిగాక చేచక ః॥ ఫు! ఉలూేోే = గడ్జగూబకును, 

ఫపుచ్చమూ లో పా శ్రే 0౪1, కళ్ల; కరిణః వుచ్చమూలోపా స్తే = 

చ) ఫేచకః | ౧౬౧|' సనుుయుక్క. తోక మొదటనుడు మాంస 
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' విశేషమునకును (పా) తోక “మొదటి!ిని చేరు, 

Root of an elephant’s tail, ఇల ఇ 

CE mr Ta AUT. 

(కమణ్ణలౌచ) కర, కరకః॥ వు! కమజ్ఞలా = కమండలువు, 

కః | Water pot, కాగాక; చకారమునవలసన పశ. 

విశేషము, Curlew; వడగండ్లు, Hail, 71. 

' దానిమ్మ, Pomegranate, ఆగాలా, 

(సుగ లేచ) వినా. వినాయకః॥ ఫు! సుగ లే = బుద్ద దేవర, 

యక £| చకారమునలన వి ఘ్నేశ్వరుందు 
Ganesh, Ta; గరుతృంతుండు, Garudu: 

గురువు, A Spiritual teacher, ®, 

కిమ్క_ (రృ స్వే వితే కష్కు 8! వు! వాస్తే = మూర, Cubit, 

సౌచ) ఇలా. వితస్తా = జేన, ఏpan, mre; (చ) 

ముంచేమి,, Fore arm, కల, కుత్సిత, 

Vile man, ghana. 

(తూకకిశుచ) వృ వృళ్చికః! వు! శూకకికే = కణుందురు. 
న. ౧౬౨ Wasp, a caterpillar, add; (చ) తేలు. 

Scorpion, జ్ఞా తేలుకొండి, 7202256912 

Spinosa; వృశ్చిక రాశి, The sign Scor: 

pion of the Zodiac, gfx రగ. 

(ప్రతికూల ప్ర ప్రతీక ప్రతశికూలే = ప్రతిక-లమునగ 

తీక ( (స్రీ స్వేక చేశే | పేకయినవుడు! త్రి! Contrary, fag. 

తు వోయి) ఏక దేశే = అవయవమునకు జేర యిన పు! 

ఫు! A limb, wa aa, 

(స్యా) ద్భూలికం భూతికమ్॥ న॥ భూనిమ్చే = నేలవేము? 
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(తుభూనిమ్చే క_త్తృణే కును, Gentian, క త్ర గే = కామంచికనవు 
భూ నృణేఒవి చు! | నకును, భూ _స్టృణే = చిప్పకసవునకును పేరు, 

౧౬౨ | Fragrant grass, Ad, 

(జ్యోత్స్నికాయాం' వ్రోచ్చాతకీ! నీ! జ్యూత్సిషకాయామ్ = 
అగ వే J రే ఎ చ ఘోషే చ) కోకా స్ట చెటునకును, ఇ, భఘోే. = ఆవడ యలు 

త కో _ 
ఫీ వటునకును పేరు, ౫1%. 

కటా లే।; సితేచ|  సోమవల్కా:ః! ఫు! కట్నలే = గుముడు థకట్స క వ్రు కటు @ 
ఖదిరే) సోమన ల్క చెట్టునకును, కూన, సి తెఖదిరేచ = కెల్ల చండ్ర 

(స్పా) వెట్టునకును “జేరు, 

(దథ సిల్హ శే!౧౬ ఈ॥ విణ్యాకః! వు! సిల్హే = అందుగుబంక 
తిలక ల్కే చ) కిణ్యాకో। మొదలయిన సుగంధ దృవ్భములచేతం జేసిన 

గిరాపమను, Incense, CUE తిలక లే =గానుగ 

2&8, Oil-cake, అలి, 

చాహ్లికం (రామే బాహ్లికమ్ (పా) ఛచాస్తాకమ్! న 

2వీచ)! | రామే = ఇంగువకును, - As$afOetida, భగ 

(అపి) బాహీక దేశమున? బుట్టిన గుజ్జమున 

ను, A horse bred in Bahlhk, Gx కాక 

గణ; కుంకోమప్రువునకను చేరు, 520001, 
st 

ఇ a! ఎజ్ జు (మహేస్ష)? నుగ్గు, పావ్ఫీక్ర్య! ఫు! మ బాంద్ర = దేవేంద్రుని 

కిని Indra, కోక; గుగ్గులు =గుగ్షిలఫు చెటున 
| ౧ లొ రా 

కును, 6111000, గణ, ఉలూక = గుడ్డ 

లూూలూక వాంలగా 

హీంము) కౌెరిక ll౧౬ ౫ 

|గూబకును, Owl, ఇళ్ల; వ్యాల, గాహిషు = 

పాములవానికిని పేర, Snake catcher, 

EEE 
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ఆతజ్క_ః॥ ఫు! రుక్ = రోగమునకును, 
(రు కాప న్డ్కా 

స్యా) తజ్క.ః Disease, tn; తాప = తొపమునకును, 

Pain, కక్ష; భజ్యా.సు = భయమునకును, 

Fear, ఆళ్ళ మ దుల మో, త్రక్కను పేరు, 

Sound of a drum, 3x4. 

(స్వల్పజఒవి) కుల్ల కుల్ల క 81 ల్రి! స్వల్ప = కొం ఉముయిుసి 

క ((స్ర్రైషు)! దానికిని 500211 ₹7; అవిశబ్బముచేన 
చులుకనయిన దానికిని, కుద్రునికని ఛు, 

Low, poor, Jaq. 

ణ్ oy టి 
జ చై వాల్ళక (శృశా జై వాతృక 8| వ్రు! న్నా ఒ_2౭_పి = చం 

గాడా నిక్ని, The moon, ఇరా, ఆయుష్సృంచుని!ని 

త ళా యా 

కే ర, Long-lived, Tati 

(ఖు రఒప్యశ్వన్య) వర్తకః॥ ఫు! అశ్వన్యఖు 7 = గుజ్ఞప్త 

వర్పక ః॥ ౧౬౬ గొరిజకును, A horses hoof, zm, అవిన. 
(a2 

మువేత వెలిచెపిల్టుకును. పేరు గ nail. 

అర, 

ఫుణరీకః॥ ను] వాసే = ఫలు, 
(వ్యాఘ్రేజవి) వు | రో ల లియె ల 

డ 8 (2 “ ఇ Sr బ్ఞరీరో (నా) tiger, ఇంగా (అవీ) ద్శి జము, The cle 

iphant posted in the 35. E , grat; నే 

దామర A white lotus, az ఇగాన్సా ఫ్ర. 
రీకమ్॥ న॥ తేల్లగోౌొడుగు, A white para- 

sol, x at Bad. 

(యవాన్యా మక) నే! యవాన్యానకి మ 1:మమున 
దిపకః। ) బీలకజ్జ ను, An aromatic seed, 

shar; దీపమునకును, A lamp, రాళ; 
ల 

అలంకారవిశేపము నకును వీరు, A 6౮౯౬౫ 
elegance of construction. 
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శాలావృకః॥ ఫు! కపి = కోతి, Ape, 

qT; కోష్టు = నక్క, Jackal, తశ! ; 

శారనః=కుక్క_కు నుపేరు, Dog, aa, 

శాలావృ కాః (కేపీ 

ల్రోష్టుశ్వానల) 

(స్వస్తైఒపి) గ రిక 

మ్ ౧౬ 2|| 

7 రికమ్॥ న॥ నచ = బంగారమునకును, 

Gold, aT; (అవి జేగురునకును పేరు, 

[Red chalk, పాన. 
(వీడా నే౭_పి) వ్యలీ వ్యలీకమ్॥ న! పీడా రే = దుఃఖమునకును, 

కం (స్యాత్ ) Pain, కక; (అవీ) అ ప్రియమునకును, Dis- 

|pleasing, afi; అకార్యమునకును పేరు, 

An improper act, efua arn. 

అనీకం (త్వపి) యే అలీకమ్॥ న॥ అ ప్రియే = అప్రియమున 

నృ తే)! కును, Displeasing, sfx ; అన్ఫలే = అస 

త్యమునకును, 1215610006, క్షార లలాటమున 

కను పేరు, Forehead, భలిగా, 

(శీలాన్యయా) వ అనూకమ్! న॥ శీల = స్వభావమునకు, 

నూనే (జ్యే) Disposition, ఇగిళ్ళి అన్వయా = వంశమున 

క", Race, qq; పూర్వజన్నమునకు ను 

45, A former state of existence, 

CCE: 
నల (శకలవల్క_ శల్క_మ్॥ న కకల =తునుకకు ను, 

శ్రే) ౧౬౮| Part, ఇ; వల్క_లే = నారకును, Bark, 

| ఇడా ; మత్ప్స్యకవ చమునకును పేరు, 

Scale ofa fish. 

(సాస్టేశతే నువ నిష్క_ః! ప్న॥ నువర్లానామ్ = సువర్ణ 
బం 

'ములయొక్క_, సా ఫ్ర కే = ౧౦౮ కిని, స్తానాం హేమ్ను సరో 

సేంమ్ని = జంగారు నూర న మునకును, Gold, భూమే పతే । దీనా 
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శే పిచ) నిప్కో ఇగ; ఉరోభూష గే = జొమ్మున వ్రేలుభూప. 

(౬ (స్త్ర) ణఇమునకును, Ornament worn on the 

breast, ¥rqnt; పలే = పలమునకును, 

A weight, కళగా పెండీట ౦ క మునకును 

పేడ, సువర్ష్మమనంగా ౮౦ గపరిగింజల యిత్తు 

బంగారము,  పలవునగా 3౨0 గురిగింజల 

యెత్తు, 

కలో (౬ (స్రీ కల్కః॥ ప్న! శమల = విష్ణ, Ordre, 

శమలై నసోః | ౧౬౫౯||1:787, వనసోః=పాపము, 51౧, 717; దమ్మే = 

దమ్మే) (౬ప్యథ,) దంభము, Fraud, కాగా, 

వినాకో(ఒ క్ర్రీళూ వీనాక ౪! ష్న ఫరాల = శోరాలమునకును, 

ల కజ్క_ర ధన్వనో ౩) Trident, ఇలా; శజ్క_రధన్వనోః =ళివుని విం కీని 

కిని Siva’s bow, fia ఇ <2. 

దేనుకా (తు కే ఛేనుకా॥ నీ॥ క రేణ్యామ్ చ = ఆకు 

ణాగంచ) ఏనుంగునకును, AfEemale elephant. 

షభ, లేగటావునకును పేరు, Milch cow, 

జా? ఇాగా, 
(మేఘజాలే చ) శౌలికా! సీ! మేభుజాలే = మేఘుసమూ 

కాలికా | ౧౭౦||హామునక్ష్షను, A 50065100 of clouds, 

ఇల ౫7 ఇగ్గక; (చ) పార్వతీ 'బేవికిని, నలుసు 

నకును, Blackness, mtr; న్వ శ్తాదిధాతు 

దోషమునకను జేరు, Flaw in gold, dr 

ZI. 
కారికా (యాతనా కారికా॥ సీ! యాతనా = తీన చే a కృతో) ణు నా న్య దనకును, 

Agony, Jaa; కృత్? = చేయుటకును 

సేతు, Action. “యాతనా వృత్య్యోఃి' అను 
Ol ct 



సానారవరము-క 409 
య ౧ 

పాఠమున వృ లీ యనగా సూతారము 
—_2 త 

నేర్పడం జెప్పు వాక్యము, Explanatory 

verse, ater. 

కర్ణికా (కర్లభూవ। కర్షిశా॥ సీ! కర్ణభూపణే = కర్ణభూవణ 

క్షే కరివాస్తాజ్లులొా పlమునకును, An ear-ring, qfedf; కర 

దృబీజ కోశ్యాం) |హస్తాజ్ణులా = ఏనుగు తొండముకొనకును, 

(తి)షూ_త్లశే) | |The tip of an elephant’s trunk, శ 
౧6౭౧|| wt fax; పద్దటజకో శ్యామ్ = తామరపువ్వు 

లోని దుద్దునకను చీర, The pericarb of 

a lotus, qa af. ముందు. జెప్పగల 

బృందార కశ బము ముదలు కాంతీశ బ్రములు 

ముగియువ ఆరు నన్నియు॥ క్ర || 
త 

బృన్దార క (రూపి 

ముఖ్యా) 

బృన్టారక | బ్ర! రూకీ = చక్కని దాని 

కిని Handsome, zt; ముఖ్యా = గంవులో 

ముఖ్యుండయిన వానికిని, Chief, gfiuar. 

పీ (ముఖ్యాన్య ఏకః! గ్! ముఖ్య క వ్ర థా నునికిని, 

శివలాలి) | Chief, xatq; అన్య = ప్ర కృృతముకం కె 

“వేజయినవానికిని, Another; ేవలా; = తోడు 

బేనివానికిని పేద, Alone, one, కాణి, 

(సాషచామ్విక ) కాక్కు.టికః॥ త! దామికః = డంబము 
ఏీద్ ఛి Ww 

కాక్కు_టికో (య శ్చా గలవానికిని, యశ్చ = ఎవండు, అదూే = 

దూశేరి తేక ణః) సమిోపప్ర దేశమునందు, ఈరిలేవుణ:ః = ప్రే 

౧౭౨౩| పయిడిన చూపుకలిగినవాడో అట్టి భికు 

వ్రునకును పేరు, A 2606102010 who walks 

always fixing his eyes on the ground 



for fear of treading upon worms; 

(hence) a hypocrite, అల్లం ఇళ 

లాలాటిక 8|| టై! యః = ఎవడు, పృభోః = 

లాలాటికః ( (ప్రభో _ న్ 

రా వదర్శో కార్యాత్. | ఆ ప్రభువుయొక్క, భావ = భానమున్సు దర్శ = 

మీక యః) | రలిపికొనువాడో వానసికిని, Watchtul of 

his master's look, ఇష ; కార్య = 

కార్యమునందు, అతుమః = అనమర్టు ౮ తన వాస్ 

కని శీత, Incapable of work, mT, 

కటక ః॥ వ్న॥! భూభ్ళన్నితమ్బ = కొండ 
న్నితమ్బ వ ఏ (భూభ్ళన్ని నశీమికిని, Side of 2 hill, 7౯ నలయ = 

లయ చు కట 

౧౭౩| రాష్ట )మునకును, Metropolis, tre; (ప) 

'మూశకను చేరు, An army, dar, 

మునకును, Bracelet, Hz=7; చ, డ్రోన్లు 

సూచ్యరో కుద) కళ్జాక 8|| ఫు! సూచ్యగ = సూదికొన, 

కక.) చ లోమహరై, ‘The Point of a needle, af xt ar; 
౫ కుద్రశ తే తై = అల్పశ శత్రువు, A paltry foe, 

చ) కళ్జాక 8 | 
Trae హు; లోమహో = రోవమోాంచము, 

వం. ఇఇ) (చ) ముట్లు గీ 

thorn, కాగ, ఇచట ' భూభృన్నితమ్న " 

యనునది మొదలు వ్రమీ_ప్తము 

ఇతి కానాః కా నృనానార్థక శ బ్బములు ముగి సెను, 

మయూఖ (_స్ప్వి మయూఖః॥ ఫు॥ త్విట్ = కాంతికిని, 

ట్క_ర జాలా) Brightness, wife; కం = కీరణమునకోను, 
Ray of light, fim, జాగలాసు = మంటు 

కును పేరు, Flame, 327, 
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నిలీముఖ 8॥ వు! అలి = తు మె ద క ను, 

A bee, wart, బూత = బాణమునకును"పీ 

రవ్వల బాణ్యా న్సిల్రీ 

|| ౧ ౭౦౪౯౪ 

An arrow, xt. 

(నిథా లలా 

కమా స నస్ర) A hundred billions, ఇళ, లలాటాస్థ్న = 

నొనటి యముకకును, The bone on the 

fore-head. ware wt ఇళ్ల! కమా = శంఖ 

మునకును పేరు, 106 0005-5061, xr 

ళ్ న్జ౭॥ స్న॥ నిధా = నిధినిశేషమునకును, 

న్! 

3) యేఒపిఖమ్; ఖమ్॥ న॥ ఇన్లి) యే =ఇ౦ ద్రియ ము, 

Organ of sense, mfeA; (అపి) ఆకాశము, 

Sky, euqara. 

నృుణిజ్యా లే అపి) శిఖా॥ సీ! ఫఘ్బుణే = కిరణమునకును, 

Ray of light, figxar; జ్యాలే = మంటకును, 

Flame, ఆకాలం (అపి) సిగకును పేరు, Lock 

of hair on the head, wrt. 

ఇతి ఖానాః ఖా స్స నానార్థ కళ బ్లములు ముగిసెను, 

తేల వృమ)నగా నగ ౩-అగ,॥ ఫు! “ఈ ౮ ను, cl అ= పర్వత 

౧౭౫| | మునకును, A Mountain, mE; ; వ్భశ్నా = 

చెస్టునకును చే పేస్టు, A tree, గౌళ, 

శునో (వాయువి, _ఆశు౫గః॥ ఫు! వాయు = వాయువునకోను, 
Wind, ఇవ; విశిఖభొ= చాణమునకను పేరు, 
An arrow, xx. 

'రార్కవివాగా;) ఖగః! ను! శర = బాణము, గగ 
Arrow, 7%; అర్క = సూర్యుడు, The sun, 

శ, వివ గః=పకీ పేరు, A bird, aft. 
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పతజ్లా (పకీనూ | పత్వాః॥ పు! పీ = పకీకిని, సూర్యా: 

ర్యాచ) సూర్యునికిని (చ) మిడుతకును పేరు 
A grasshopper, Td. 

అడ అశు జ _ పూగః! వు! ర్కముకో = పోశ చెట్టు 

Areca, gut; బృస్ప యోః = సమూూహాము 

Multitude, aa, 

పూ ః (క)ముక 

బృన్సయోః)॥ ౧౭౭౬ || 

(పశవో౭పి) మృ మృగః॥ ఫు! పశవః =పశువులకును 

గలి Cattle, tg, (అపి లేళ్లకును, Deer, శం 

మృగళీర్ష నతు తమునకును, A 6005066112 
రం లో tion, అ;  వనుణసజాతి విశేషము! 

కోను, A kind of elephant, ta grt 

వెదకుటకును చేరు, 562101, ౫1౫. 

వేగః (ప)వాహజ' వేగః! ఫు! వ్రవాహ = ప్రవాహము 

వయో రపి)! కును, Stream, ఇఇ జవరూః = వేగము: 

కను, Speed, ఇణ; (అపి) మలమూ శ్రా. 

| పన్న తికిని పేరు, Call of nature, ఇల 
ఆఅ 
న్ 

పరాగః (శాసుమే| పరాగః॥ వు! కౌాసుమేశేశా = వుప్పొ 
చేతా స్నాసీయాడా కిని, Pollen of lowers, ఇరగ ; స్నా 

రజన్యవ్సి![!. ౧౭౭|| యాడా = స్నానసాధనమయిన వీండి మొ 
లయినవాని!ని, Fragrant powder, తగ 

ర జన్యపి = ధూళీకిని "పేడ, Dust, CER 

(గజేజవి నాగ నాగః॥ ఫు!|[గచే = ఏనుంగునరకున 

మాతజ్లా Elephant, erdt; (అపి) నర్పమునకున 

Snake, afr; సీకమునకను, Lead, a 
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'మాతబ్దః! వు! గజే = వనుంగునకును, 
Elephant, ఇల; (అవి) చండాలునికీని పేరు, 

A race of mountaineers, ఇళళి Hd. 

అపాజ ( సిలశే౭. అపాజః॥ వు! తిలకే = బొట్టు, A 01- 
ద + గి ట్ 

వీచ)! |clet on the forehead, fae; (అపి) కడ 

కన్ను, Corner of the eye, aim mr 

వా. 

సర్ల (స్ప్వభావని నర్గః॥ ఫు! న్యభావ = న్యభావము, 

రోకు నిశ్న్ళయా ధ్యా Nature, బ్రా, నిర్మాత. = విడచుట, Relin- 

య సృష్టీమ షు)! ౧౭౮| | quishment, carat, నిశ్చయ = నిశ్చయము, 

Certainty, fara, అధ్యాయ = కావ్యపరి 

' చేదము, Chapter, ఇషా సృస్థిషు = 

నిర్మాణము, Creation, wiv, 

యోగ (నృన్నవా యోగః! ఫు! నన్నహన = కవచాదులు, 

నోపాయ భ్యాన సం Armour, 747, ఉపాయ = సామాద్యు పాయ 

గతి యు కిము)! 'ములు, Means, sqiq; వన = ధ్యానము, 

|Meditation, WITT; సంగతి = కూటమి, 

Junction, af; యు_క్టీమ్షు = కూడ్చుట, 

| Union, tx, 
| 

a ఖల జ్యా ఇ 

భోగ (స్పుఖే స్తా భగ పు! నుఖై = సుఖము, ఓn)ంy- 

దిభ్భతా వహ శ్చ nt, ర్రా్రదిళ్ళుతే. = స్ర్రలు ఏను 

ఫణకాయయోః)॥ గులు మొదబయినవాని పోషణము, Hire; 

౧౭F౯| | అశ దే ఫణి కాయ యో = పాముపడగ మయా 

panded hood of a serpent, #1; పాము 
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శరీరము, Body of a serpent, IT at 

గాలి భోజనము, Eating, Td, 

| 
శ సారజ్ఞః | ప్ర! బాత కే = వానకోయిల, 

(చాతక హరిణ A sort of bird, wax; హరిణే 
ప్రుంసి) సారజ్ఞ (శ్ళబల్ హరిణ = ఇక్జ, 

తి/వు)। Deer, fem; శబ లే = నానావర్ష్మ ములుగల 

ప స్తువు! || Variegated, arr 1 

ఇన. 

(కపొచ) వ్లవగ ప్రవగః॥! ఫు! కఫ = కోతి, An ape, 

ఇఇ (చ) కప్ప, A frog, గడ; అనూ 

ఈడు, The dawn, Tard, 

(శౌ ప్రేత్వభిపజ్షః 8, _ అభిపజ్దః! ఫు! వాపీ = శాపము, Curse, 

(పఠాభ వే)! ౧౮ ౨1 ఇ; పరాభ వే = తిరస్కారము, Defeat, 

fret; చేనియపవాదము, Grcundless 

imputation, aera; ఆలింగనం, 

Embrace, Wa 

(యానాద్య వేయు యుగః॥ నాద్య జే = "కొ(డీకి cl 

గః (ఫుంసి) యుగం సవుడు! ఫు | సయం aT, యుగే = = రెంటి 

(యుగ్మ కృతాదిము)! ; కృతాదిషము = నాలుగు 

యుగములకు సరై నవక! న॥ An age, 

a. 

(న్య వేమ వశు వా గోకి! వు! ఓ! నగ = న్వర్షము, Heaven, 

గజ )ది 8) ఘృణి ఇళ్ళ ఇమ = బాణము, An arrow, a1, 

భూ జ లే॥ ౧౮౧ ||పశు=-పళువ, A bull, ణా వాక్ ్్ = వాక్కు, 

లక్ష్య దృష్ట్యా (శై peel, ఇల నృద్రజాన జ్రాయుధము, The 
లో. 5Y —n ల 
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షొ UU UU 

A region, far; నేత్ర =కన్ను, An eye, 

ఇఇ; మృణి = కిరణము, A 12) of light, 

fe; భూ = భూమి, The earth, aH; 

జలే=సీళ్లు, Water, qT. ఈ శబ్దము “నర 

వడ్రేచ రశాచ బలీవచ్చేచ గాః పుమా౯। 

న్ బాణ రోహిణీ దృష్టిగ్వాగ్ఫ్భూమి ప్వవ్ఫు 

భూమ్ని చ” అని త్రి, కాండ శేపమునందు. 
(8 

జెప్పినట్లు, లశయ్యదృ 

ముచే, (స్ర్రీయాం 

ములం దూహీంపవ అను, 

పా = పయోగానుసార 
రు నూ 

ఫుంసి= (స్ర్రైలింగ ఫున్నింగ 

గ్లిబం (చిహ్న శేఫ లిజమ్! న॥ చిహ్న = గుజుతు, Mark, 

సోలి! జ; శేఫసోః = శిక్నమునకును పేరు, 

|Membrum virile, fa. 

నం [ప్రభాన్య శృృజ్బమ్! న॥ (స్రాధాన్య = ప్రభుత్వము, 

సాన్యో శ్చ) Sovereignty, na; సాన్య్వోః =పర్వతశిఖ 

రము, Summit of a mountain, iat; 

(చ) కొమ్ము, A horn, dT; బీవకమను 

గంధ ద్రవ్యము, A sort of plant, grid 

షం 

నరాజ్జం (మూర్ణ వరాబ్షమ! న॥ మూార్గ = శిరస్సు, The 

గుహ్య యో!) | ౧౮ oi | head, Tt; గుహ్య యోః= యోని, Puden- 

dum muliebre, aif; వనుయు, Ele- 

phant, rd. 

భగం ((శ్రీకాము ఛభగమ్! న (ప) ఫ్ర! (శ్రీ = వశ్వర్యము, 

మాహాత్మ్య్య వీర్య య | Prosperity, శంస, శాము=కోరిక్క Love; 
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త్నార్క పీరిషు)! మాహాత్మ్య = దొడ్డతనము, Excellence, 

aaa; పర్య = శక్తి, Strength, wf; యత్న = 

స్రయత్న మా, Attempt, qq; అర్క = 

నూర్యు (డు, One of the twelve suns, 

శ; క్రీరిమ= కీర్తి, Glory, స్. 

వతి గానాః గా న్వనానార్ధ క శ బ్బములు ముగిసెను, 
— 

వరిభుః (పరిఘాతే=_ | పరిఘః! వు! పరిఘాతే = హీంస్క De- 
స్టే .వ్యో) truction, fear; అ = వనుపక ట్లగుదియ, 

An iron club, 1x1; (అపి) పరిఘ యోగము, 

One of the Yogas in astrology, ఇగ 

ఫరో (బృన్దేఒమ ఓఫః! ఫు! బృన్లే = సమూ వాము, 

సాంంయీ)! ౧౮౩॥| Mulutude, aE; అమృసాంర యే = నీటి 

వేగము, A current of water, Tat. 

(మూ ల్యే పూజా, అర్భః॥ వు! మూ ల్యే = వెల, Price, 

విధా) వర్ గారల పూజా విధా=పూజసేయుట, Mode 

of adoration, qat షష. 

(2_౦హో దుఃఖ న్య అఘమ్! న! ఆంవాః = పాపము, 519, 

సనే) ప్వఘమ్। 71) దుఃఖ =దుఃఖము, Pain, కశ; వ్యస 

నేషు = జూదము మొదలైన వ్యసనము, 

Passion, xan. 

HAS nn. ఎ నీ అం] త బ్ = నా 
(తపి స్టే జుల్పే) ౬8 ట్ర్! ఇ స ఇష్ట్రమయి నది, 

లఘుః Pleasing, faq ; అ'ల్చే = చులుకనయినది, 

Small, light, wen. 

ఇతి ఘూనాః ఘా_న్హనానార్థక శ బ్దములు ముగిసెను, 
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కాచః॥ ఫు! శిక్ష = ఉట్టి, A swing for 

దద్భ గ్రుజః)॥ గా౮౮॥ suspending a load, లేళ మృచ్చేద= 

గాజ్కు Glass, Fra; దృగ్రుజః = కొంటిరోగము, 

A disease of the eye, Az TN. 

న. సీ వి స్తశే ప్రపక్బ్చాః॥ వు! విపర్యాసే = వై పరీత్యము, 

చ) పపక్వాః Reverse, లిగా వి స్పరేచ = విస్తారము, 

(౧౦10231 655, fran. 

(పొవశేే శుచిః! శుచిః॥ ఫు! పావశే = అగ్ని కిని, Fire, 

(మాన్యమా తే వా | ఇదని మాసి = ఆపాఢమానమునకును, 
త్యుపభే ఫుంసి మే భ్యే Name of a month, watz; అత్యు పథి = 

సిలే కిము)! లా! ధర్మాది వరీతలచేతం బరిశు ద్దు (డ యిన, 

అమా తే =మంతికిని, A tried minister, 

గ; శుచిః॥ త్రి! మేధ్య = పవిత్రమయిన 

'వ స్తువునకును, Pure, ఇ ; సితే తెల్లని 

న స్తువునకను చే, White, ఇషా, 

(అభిహ్య జి న స్పృహ 

యాం చ గభసౌ చ) Passion, fw; స్స హోయాం చ =ఇ చృకును, 

రుచిః ((స్ర్రేయామ్స్। Desire, ¥=తr గభసాౌచ = కాంతికిని చేరు, 

Splendour, redi. 

ఇతి చానాః చా_న్తనానార్థక శబ్దములు ముగి సెను, 

రుచుః॥ వీ॥ అభివ్యకై = అత్యాన క్షికిని, 

(వ్యనన్నేభల్లు కే తు ఫు!! వృనన్నే= నిర్శలమయిన దాని 

2..)వ్యచో , Clear, fae; భల్లుకే= ఎలుయునగా౫ సన 

కును సుర, A bear, a1. 

గుచ్చఃన్త బకహో గుచ్చః! ఫు! _స్తబక=గు ల్తికిని A 145- 

రయాః। ter, ఇగ; పోర యో? = = ముత్యాలహారము 
పరిథానాజ్బు లేక నకును పేరు A sort of necklace, ఇగ 

27 
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చో జలప్రై నే. త్రిలి కచ్చః। వ్యస్ర్రము చెజంగునకు పేరై నపుడు॥ ఫు! 

బక ఓ] అధికపాఠము। | Hem of a garment, ఇళ క స్పెమున క 
. చేరె నవుడు! త్రి! Bank or shore, fart 

ఇతి ఛానాః ఛా_న్హనానార్థకశబ్దములు ముగిసెను. 

(కి కార్యా) వ అహిభుక్॥ జ్, వు! ఇది, శేకి= నమిలికిని 

హీభువా A peacock, HI ; తార్థ్యా= గరుత్శంతు? 
EN ఢీ 

కిని పేరు, GAruda, ఇళళి, 

(ద_నృవివ్రజ్ఞజూ) ద్విజః! వు! ద_న్హ = నోటిపల్లు, A tooth 
ద్వ || noel ౫7; విప్ర _ శ్రాహ్మణ మ్రియ వైశ్యులు 

A regenerate man of the first thre: 

tribes, areata క! ఇగ, అణ్జజాః= పక్షుల 

నరములు మొదలై న యండజములు, AI 
oviparous animal, a bird &c. fr raf 

wee frre శే 

అజా (పిప్లువార। అజ్య| ఫు! విను = విమ్ణువునకును, Vishnu 

చ్బాగా) fay; హార =శివునికిని, ఏ1౪72, 1; ఛాగాః= 

మేశకును, A 2029 ౫m; ట్ర హ్మకును 

Brahma, xat; మ న్న థు నికిని పేరు 

Cupid, Head. 

(గోష్టాధ్య నివహా) వ్రజః॥వు! గోష్ట=పసులదొడ్డికిని, & 00% 

వృడాః pen, ఇన; అధ్య = శ్రోవకును, A road 

ఇక; నివహాః = నమూహమునకును 

A multitude, చః. 

 ధర్జురావా (జిన ధర్జ్హురాజః! వు! జిన = బుద్ధ చేవరకును 
యమా) Buddha, శశ; యమా = యమునికిని పేరు. 
| The god of death, ఇషా. 
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(ద నేజ_.పిన కుష్టు రి! వ్న॥ ద వ ఏను౪పదంతమునకున, 

క్రయ OTe! [గ elephant's tooth, ఇగ ar gia; 
పాదరింటికినిశే వీర, An arbour, art, 

వలజే (వేత్రుపూ, నలజమ్! న॥ వేత్త = చేను, A field, 
ర్యా శే) వలజా (వల్లు EER పూర్త్యాశే = పట్టణపు వాకీలి, GIty 

కర్భనా! Gate, et ఇ FEIT; వలజూ॥ వీ॥ వల్లు 
దర్శనా = మంచి మాప్రుగల (స్రీ, A pretty 

a 

ఆ 

woman, git aft. 
(నమే మాం శేర ణే) ఆజిః! వీ! నమే మ్యాంశే = చదరమయిన 

ఫ్యా జిః 
నేలకును, Even ground race-course, 

TAA IH; యుద్ధమునకును, War, ఇz; 

(అవి) తణకాలమునకును, An instant, 

ua. 

ప్రజా (స్యాత్సం, ప్రజా! నీ! నంతతౌ = నంతానమునకును, 

తె జనేే! ౧౮౮! Progeny, att; జనే = జనులకునుపే 

People, I. 

అద్దా(శ ద్ధశ శాజ్కా_ అబ్దః॥ వు! శజ = శంఖము, A conch, 

నే ఇళ శశాజ్కా = చంద్రుడు, The moon, 

ఇక; (చ) తామర, The lotus, ఇల; 

ధన్వంతరి, Physician of the gods, 

ఇఇ. 

(న్వశే ని క్యే)నిజం నిజమ్! త్రి! న్వశే = తనవ స్తువునకును, 

షు)! Own, sar; నిత్యే = సిత్యమయిన దానికిని 

$1, Perpetual, fae, 

ఇతీ జానాః జా _న్హనానార్థ కశ బ్దములు ముగిసెను, 

(ఫుం స్యాత్మని ప్ర తేత్రజ్ఞః। ఆత్మని = ఆత్మకు సేరయినపుడు॥ 
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క ప ప 

పీణేతు) మేత్రజ్ఞో(వా ఫు! Soul, s1eAT; పృవీణో= నేర్చరికి చేరయి 

చ్యలిజ్ఞకః)॥ ౧౮౯ నపుడు॥ క్రి di Skilful, mrt. 

సంజ్ఞా (స్యా చ్చే సంజ్ఞా! నీ చేతనా = బుద్ధికిని, Thought. 

త నానా మ హస్తాదై af ; నామ = పేరునకు, Name, amr 

శ్చార్థనూ చనా)! వాస్తాదై ఏః=హస్తాదులచేత, అర్గసూచనా= 

| అర్థము సూచన చేయుటకును, Hint, ఇ 

(దోవ (వైద్యవి దోపజ్జ | ఫు! వెద్యునికిని, A physi 

ద్యాంసౌ) clan, ల, విద్యాంసునికిని బీరు A ౪17156 

man, agra. 

ఖో (విద్యా నో జః ఫు! విద్యాంసునికిని, A wise man 

మజో2_ ౭పిచ) | fear; బుధునికిని పేరు, ThE first of tht 

lunar race, gd. 

ఇతి ఖానాః ఖొా_న్ననానార్థక శ బ్బములు ముగిసెను, 

 (కాశేభగర్ణ శ్ఞా) క్ర}  కరటః॥ వు! కాక = కాకికిని, A Crow 

శ; ఇభగణ్ణై =వనుంస గండస్థలమునకు 

An elephant’s cheek, grdt ఇ ఇగలో! 
ర్ూ 

(గజగణ్ణ కటి క్ర| కటః॥ వు! గజగణ్ణ=ఏనుయగు చెక్కిలికిని 

కూ ౧rol|An elephant’s cheek, wat qt nm 

కటీ=-మొలకును, The hip, ఇళ, 

' శిపివిష్థ్ర (స్తు ఖల| . శీవివిష్ట | ఫు! ఖలతే” = బట్టతలవాడు 

త దుశ్చర శి మహే | Bald, aT; దుశ్చర్శుణి = కుస్ణురోగి, Leper 

క్షే) | ఇఇ! ; మహే హీళ్వ రే =శివుడు, “fr, 

(చేవశిల్సి న్యపి) 

త్వష్టా 

త్వష్టా! బు! చేవశిల్సిని = విశ్వకర్శకును 

Divine artist, afar; (అవి) వడ్హ్ర వాని 

కిని A carpenter, ఇడ, 
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దిష్టం (చె వేఒపీ సమ్! న॥ దై వే = వురాకృతకర్శము, 

న ద్యయోః)॥ ౧౯౧ Destiny, ఇగ; దిషస్టః! వు! కాలము, 

Time, AZ, 

(రసే) కటుః (క కటుః! రసే = కారమునకు పేరై నపుడు॥ 

బ్యకాశ్యే త్రిమ మ ఫు! Pungency, dixuaT; అశకాశ్యే = చేయం 

కృర తీత యాః)! _ |దగనిదానికి పేరయినప్రుడు॥ న॥ Improper 

act, TT IH; మత్సర =మచ్చరముగలవాసి 

8న, Envious, శస, తీక్ష్యయో:ః = తీమ్ల 

మయిన వస్తువునకను పేర్రైనవుడు! త్రీ! 

Fierce, Haat. 

స్థం(శేమాశుభా| రిష్టమ్! న॥ తేమ = తేమమునకును, 

నవే) Happiness, భగ) అశుభ = అశుభమున 

కును, Illluck, ఇక్తుష, అభా వేషు= నాశము 

నకును పేరు, Destruction, atx, 

వ్వరిష్టే (తు శుభా అరిష్టమ్! న॥ శుభ = శుభమునకు, 

సుభ! ౧౯౨| | Happiness, ఇ; అశుభే= అశు భమునకును 

చేద, Misery, Id. 

(మాయా నిశ్చల కకూటమ్! ప్న! మాయా = ఇంద్ర, జలము 

ము న్పేగషువై తవా న్ఫ మొదలయిన మాయ, Illusion, amar; 

క రాశిషు | అయోము |నిశ్చృల=కదలని యాకాశాొదులు, (౮10002 

నే శెలశృ్ళజైే సీరాజ్లే) substance, (as the etherial element), 

సాట  (మన్మి,యా (షాల్ ఇర ; య-న్తే'షు =మృగాదులను హూం 

స) It గానా92|! సించు నుఠలు మొదలయినవి, Trap, IT, 

కై తవ=కపటము, Fraud, కళా, అనృ్ఫత = 

బొంకు, A lie, కశ; రాశిషు = రాశి, 

|Assemblage, fa; అయానునే=స మ్మెట, 

Hammer, eater; చె లే లృ ప = పరత శిఖ 
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రము, Summit of a hill, ఇతి వీరా చే 
౧ 

నాలోటికల్డు, Ploughshare, urs. 

త్రుటి! ద్ సూ తృలాయామ్ = నన్న యేల (నూక షులాయాం) 

కులు, ఏMall cardamom, erat; అ లే: త్రుటిః( స్రీ న్యా లతా ఇ 

లే ల్సే నంశ యే2_వి కాలే = అల్పకాలము, An instant, ఖం 

చ) | (ఆపి) అల్సే = లేశము, Anatom, ay 
నంశ యే = మరణనంశయము, Doubt, am 

(ఆర్త్య్యత్క రాశ)| కోటిః॥ నీ! ఆరి = వింటికొప్పునకును, 
యః) కొట్లో End of a bow, qagat ఇల్లా; ఉత్క_ర్ష = అ 

శయమునకును, Eminence, కష; అ శ్రిః= 

అంచునకునుఫేరు, Edge, corner, గిగా 

(మూలే లగ్నకచే) జటా! సీ! మూబే=టోడకున్తు A 1001 
జటా || ౧న౯ాల॥ కలె; లగ్నకచే = జడరకునుపేరు, (1౦6466 

hair, ఇర 27. 

వ్యుష్టిః (ఫలే న|  న్యష్టీః। న్సీ॥ ఫలే = ప్రయోజనమునకో ను, 
మృగ్దా"చ) Consequence, ఇళ; సమ్మాస్థై "= సమృద్ధికిని, 

Opulence, ఇచ్చారా. 

ద, (క్ట కేస ట్ భ్ భాను Snow 

దర్శనే) | ర్ు ) SH, lhe eye, dig; 

దర్శ'నే= చూపు, Sight, za, 

_ ఇష్టై (ర్యాశేచ్చ ఇస్టిః! నీ! యాగ = యాగమునకును, 
యో) A sacrifice, <a, ఇచ్చయోః = ఇచ్చకను 

చేరు, Desire, x=3t, 

నృపం (నిశ్సి తై సృష్టమ్॥ ట్ర! నిక్సి లే =నిశ్చయింపంబడిన 
బహు లేతి/వు;)॥ దానికిని, The subject of ascertainment, 
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fae fT; బహులే=బహుళ మైన దాని 
కిని Much, ఇక్రై భగ 

అయ్ ed | o ॥ శ ఎ కతు కృచ్చ) కస్టమ్! కృ చ్చ =దుఃఖమునకోను, Pain 

హే) ful, ఇఇ; గహాచే=చొరరానిడానికిని, NOt 
easily attainable, ar. 

(దకౌొవు న్షాగచే! పటుః॥ దక్ =నమర్ధునికిని, Skilful, aa, 
షు చ)! పటు (శ్వ అమర = మందుండుగాని వానికిని, Deligent, 
వాచ్య లిక చ) 

Healthy, గక. ఈ ౨ ను త్రి! 

ఇటీ ట్ానాః టా_న్లనానార్థ కశ బ్దములు ముగి సెను, 

సఏీలకణ (న్ని వేచ_వీ సీలకణ్యః॥ ఫు! శివే = శివునికిని, 5172, fr; 
అ 

వ)॥ ౧నా౬ | అకిశబ్దమునలన నెమిలికిని పేరు, A peacock, 

ait. 

(వుంని) కోస్టో। కోన్భః॥ వు! అ న్హర్హఠరమ్=లోనికడుపున 

౭ _న్ఫర్జతరం కుసూ కును, Stomach, స్యా కుసూల;ః = గా బెకును, 
= నరృహం ‘Granary, aut; అ_న్తర్జృహమ్ = లోపలి 

నా) | 
యింటికిని An apartment, ఇం ¥ wt 

|r ar. 
నిషా (నిష్ప్తినా నిష్టా! న్సీ| నిష్ప _త్తి= కార్యమౌాట, (0- 

ొనాః) summation, కలగ! నాశ = కానరామి, 

Disappearance, ₹[ఇళ్ళా అనాః = చెడుట, 

Destruction, A141. 

కాస్ట్రో (తే సి కాష్టా| | ఉత్క_ రై = ఉత్కర్భ, Ex. 

క్ష దిశి) | ౧౯౭ cellence, శాక, స్టిలే = మర్యాద, Limit, 

m2; దిల్లి = దిక్కు, Region, far 
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ఇల ల ఒక 0 ర్త ఆజ్ _ స్ జ (తి)ము) జ్యేస్టో జ్యష్థ | త్రీ! అతిళ స్టే = మిక్కిలి క 

(ఒతిశ స్టే2 పి) డయినవానికిని, Pre-eminent, స్తూ (©: 

'తోడయిట్టిన యన్నకును, Eldest; వృద్ధ 

కిని చేడు, Very old, 

కనిస్థో(౭_తీయు RN క నిష్టః। త్రీ | అతియువా=మిక్కి_లి కొం 

ఒల్పయో;ః)! మైన వయన్స్పుగలవాండు, Very youn 

అల్పయో = అల్ఫ మైనది, Small, 

రతి ఠానాః తా_న్వనానార్థ క శ బ్దములు ముగిసెను, 

దణ్లో౭౬ (స్త్రీ లగు దణ్ణః॥ ప్న! లగు దే = దుడ్గుకోల, A 502! 

డే౭వి స్యాత్) శత, (అవీ) సూర్య పార (వి, Comp 

nion of the sun, qa ఇగ ఇల, చతు! 

పాయము, Punishment, xT; కప్పమ 

mt, 

గడో (గో లేము గుడః! వు! గోల = మృ త్తికాదులచే, 

పాక యో?) | ౧౯౮| చేయబడిన యుంటకోను, A globe or bal 

|ఇతుపాకఠోాః = జెల్లమునకు పేరు, R23 

Sugar, లెక. 

(నర్బ్ప మాంసాత్స వ్యాడః॥ వు! నర్ప = సర్పమునకున 

శా) వాజ్ A serpent, giv; మాంసాత్సళూ =మా? 

మును దిను గ్ఫూరమృగమునకును సే 

A carnivorous beast, ATaTaItt 27. 

(భూ గో వాచ) ఇడా-లళా! నీ! ఈ ౨ న్కు భూ=భూ: 

స్తీ రజా ఇలాః। The earth, కళ్ళి నో = అవు, శఈ౦0' 

777; వాచః=వాక్కు, Speech, ఇళ 

మేడా (వంశశలా తేడా వీ| వంశశలాకా = వెదురుచివ 

"కా2వీ) A bamboo rod, ఇగ; సీంహానౌదవ 

War whoop, Hagar. 
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నాడీ (కాలేఒపీ నాడీ॥ వీ॥ వట్ట ణచేకాలే = ఆజబువణముల 
x 

క్ జా న 
పుట్ట రా|| ౧౯|| కాలము, A measure of time equal to 

24 minutes, Et; (అపి) ర్యోవినరము, 

An artery, gadt; కార కాడలు ముద! 

Hollow stalk. 

కాల్లో (ఒ౬/స్ర్ర కాణ్ణః॥ ప్న॥ దజ్ఞ=కోల, A stem, m=, 

దణ్ణ బాణార్వ వన్తావ బాణ = చౌణము, An arrow, షల; అర్వ = 

నరవారిము) | కుత్సితుండు, Bad, కరా వర్ష = కావ్యాదుల 

యందు పరివేదము, A chapter, అగా ; 

(ప) నమూహము, Multitude, చక ; 

అవసర = అవసరము, Opportunity, Har; 

వారిషు =నీళ్లు, Water, qr, 

(స్యా) _ద్భాడ్జ[మ భాణ్ణమ్! న॥ అశ్యాభరణో= “గుక్షాలనామ్మ, 

శ్వా భ రణే ఒ మ శ్ Tappings of a horse, dé ఇ గారూ ; 

మూలవణిగ్ధ నే) | అమ వే బ్ర = మృణ్బయాదిపాత్ర తము, A vessel], 

sool fia ఇ TI; మూలవణిగ్గనే = వ ర్రకునిచేత 

లాభముకొబకు నుంపంబడిన మూలధనము, 

Stock or capital. 

ఇతి డానాః ఉా_న్తనానార్థ క శ బ్బములు ముగిసెను, 

(భృశ ప్రతిజ్ఞ యో, బాఢమ్॥ త్రి! భృశ = మిక్కలి, Much, 

'ర్వాఢం ఇక్రైరే ; ప్రతిజ్ఞయోః = అంగీకారము, 

Promise, afaxr. 

వ గాఢమ్॥ త్రి! భృశ =మిక్కిలి, Much, 
Uy 

ఇక, కృచ్చ) యాః = దుఃఖము, Pain, 

క్యా (ప) చొరరాని, Difficult, wa. 

గ్రుగాథం (భృశ 

కృచ్చ/ యో 81 

(శ కసూతా తి ము) 
— థి రా 

దృఢ" 
@ 

దృఢమ్! త్రి తి॥ శక్త = లావుగల, Able, 

CY స్టూలౌ= 'సలిసిన, Bulky, బత, 
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వ్యూఢథా (విన్య న వ్యూఢః॥ శ్రి! విన్యన్త = ఒడ్డుతీర్పయడిన 
నంహతోౌి)॥ ౨౦౧! | చీనకును, Arranged as an army, &at ¥ 

ఇఇ ఇగ? ; నంహతె =దటమెన దానికిని పేరు, 
“వరన 

Compact, ఇగ 

ఇతి ఢానాః భా_న్తనానార్థక శబ్దములు ముగి సెను, 

భూ)ణో (ఒర్భ శే భూ)ణః। ఫు! అర్భ = విన్న వానికిని, 

శస్ర్రణగశ్చే) |Child, aT, స్త్రైణగ ల్ఫే = స్ర్రైలగర్భమున 

కును, Human foetus, TW, 

వాణో (బలిసుకే!  చాణః! వు! బలిసుతే = బలిచ శవ 

శ లే) కుమాతనికీని, MT ఇళ ఇగ ఇ; భే 

అమ్మునకును చేరు, An arrow, ఇం, 

క్ 

కణో (2. కిసూతు కణః॥! పు! అతిసూత్ను = మిక్కిలి కొం 

థాన్యాం *) మెనడానికి, A particle, xm; థాన్యాం శే= 

నూశలకును, A 22210, ౫౫77. 

(సంఘాలెప్రమఖే) బ్య ఫు నంఘాతే = సమూహము, 
గణః॥ 20 ౨| Multitude, ఇళ్ళ, ప్ర మ భే= ప్రమథగణము, 

Siva’s attendants, faa ¥ qx. 
పణో (ద్యూ తాది పణః॥ వు! ద్య్యూ తాదిషు = జూదము కోడి 

షూత్చృృ స్ట భృతౌ పందెము మొదలయిన వానియందు, ఉత్ప స్టే = 
మూ ల్యే ధనే2 పిచ) | ఒడ్డునట్టి, భృతే = పందెము, A stake at 

play, xix; నూల్యే = కూలి Wages, 

ఇవాలి వెల, Price, ఇరా ధనే= ధనము, 

Wealth, ఇళ్ళ (అవి) 9 గురిగింజలయెతు 

రాగిము దృ, A weight, 31. న్ 

(చూ ర్వా్యాం ద గుణః॥ ఫు! మార్యా మ్ = వింటినారి, 

ట్యా శ్రి తే నత్త సు | & bow-string, aft; ద్రవ్యా శ్రి తే= దృవ్యా 
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థఅ ౬౧ 

NTU mn MRA 

క్ల నద్ధ్యాదిశే) గుణాః 

950౩31 

(ని ర్వ్య్యాపార స్థితే" 

* కాలవిజేపో త్పవ 

యోః) త.ణః! 

వర్ణో (ద్విజాదాశు 

క్లాడాస్సుతౌ) వర్షంత్తు 
(వా౭.శ రే)! ౨౦౪౮ 

అరుణో (భాన్మ_ 

రేఒవిస్యా ద్యర్ల భే బేవి 

చ త్రిమ) 

(2౬ప్యథ,) ద్రోణః 

శీ తములయిన రూపరసాదులు, AN ంbject 

Ff sense, ఇర, తా గతా ర్యా దులు, 

Virtue, ఇ్ర1 సత్త ఏ=సన_త్త రరజస్తమస్సులు, 

An ingredient of nature, ఇళ, ₹౫ atte 

Tat gu; శుక్ల = శుక్ల నీలపీ తాదులు, 

Property, anf; నన్ధ్యాదిశే = సంధి వి గ్ర 

ఇ An expedient, ఇ గ 

న 

తణ:॥ ఫు! నిర్వ్యావారస్థిత. = వ్యాపా 

రము లేక యూరకుండుట, State of being 

unemployed, Fm Ti ఇగ ZT; కాల 

విశేష = గడియలో నాజవభాగ ము, 

A moment, gor; ఉత్సవయోః =కత్సవము, 

Festival, రాజ్యాల, 

వర్ణ sl వ్రు! ద్విజాదా = చ్రాహృణాది జాతి, 

Tribe, aria; శుకాచా = తెలుపు మొదల 

Colour, wr; సుత = యినన న్న, 02001 ₹1; స్తుత స్తోత్ర 

ము, Praise, ఇషా; స్న॥ అ వ ర ము, 

A letter, wt, 

అరణః! వు! భాన్మ దే = సూద్యనికిని, 
The sun, ఇ; (అవి అనూతునికిని, The 

dawn, Tard; వర్ల భే బే = ఎటువున స్తువున 

కను॥ త్రి! Dark red, zt. 

స్టాణుః! వు! శర్వే = శివువికిని, 5172, 

ఇఇ; (అవి మోటుచెట్టునకోను పేరు, 
A pollard. 

ద్రోణః! ప్ర! కాశే= కాకికీని, A raven, 
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(కాశీ) ఇ (అవి నలుతుమునకును _ పేరు, 
A measure, కళ H7TY. 

(=_ప్యాడౌ రవే)| రణః! వు! ఆజౌ=యుద్ధమునకును, War, 
| ధి 

రణః || ౨౦౫! | ల్తైశ; ర వే = ధ్యనికిని చేరు, Sంund, ఇగ. 

గామణీ (ర్నాపి'ే గామణీః! వు! నావీతే = మంగలవాండు, 
లో క్షే ల 

ఫుంసి గ్రైప్టే గామా A barber, atx; త్ర న్రేస్టే. = శ్రేముడు, 
YU _ ధిపే (తేషు)! Excellent ; గ్రామాథిపే = గృామాధిపతి, 

Superintendent of village, aratfuqfa. 

ణార్లా (మేపాదిలో ఊరా॥నీ॥ మేషోదిలోన్ని = గొప్జై కం చేలు 
వ్నిస్యా దావ చా ముదలయినవాని రోమమునకును, ౪/00, 
_న్తకా భు)వోశ)॥ felt, Yet ¥ ar; భు)వోః = కనుబొమల 

౨౦౬" | ముక్క, అ సరా=నడుమనుండు, ఆన గే= 

సుడికిని A r౭le 6f hair between the 

eye-brows, షోకి. 

హారిణీ ( (స్యాన్మ గీ హరిణీ॥ వీ! మృగీ = లేడి, A doe, fief; 

హేమప)తిమా ర్స హేమప్రతిమా = బంగారు ప్రతిమ, A gol- 

తా చయా)। den image, ఇగ 7 బగ్; యాహరితా= 
పచ్చనివన్నె గలది, Green, Zt, 

(తవు పారా చ) హారిణ;॥ వాగ్జు)= తెలువు పసుపు వన్నెలు 

హారిణః గూడిన వస్తువునకు వేరయినవుడు! మ 

Yellowish white, Aer; (చ) ఇక "పే 
నవుడు! వు! A deer, fru, 

న్గూణా (సమే 2. స్థూణా॥న॥ వేళ్ళనః _నృమ్మే = వంటికంబము, 
వి వేళ్ళున)1 ౨౦౭|| ఊీ house post, ఇళ (అపి) ఇనుప ప్రతిమ, 

An iron image, qx ai x ard. 
జ్ తృ స్పా (స్పృహ తృ స్తా! న్స్ న్ఫృృహాో = ఆక కును, Desire, 
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వీపాసే చే) M1; వీపాసే = దవ్పికిని పేరు, 101050. 4. 

(జుగుప్పా కరుణే) ఘృణా॥నీ॥ జుగుప్పా = రోంతకును, Blame, 

ఘృ్ణే | బ్ఞారగ, కరీ =దచదయకును పేరు, Pity, ఇళ. 

(వణిక్సఖే చ) విప విపణిః! సీ॥ వణిక్సణే = అంగడివీథి, 

A market, qt, (చ) అంగడి, A stall 

or shop, కనా. 

(సురా పృత్యక్చ) వారుణ్తీ॥ వపీ॥ సురా=కల్లు, Spirituous 

మ 

వారుణే | ౨౦౮ |liquor, gt; ప్రత్యక్ = పడమటిదిక్కు, 
West, ఇషా. 

క్ రేణు (రిభ్యాం కరేణుః॥ ఇభే=మగవనుఢపనకును, ఇళ; 

(ప్రే సఖే) క శేలూ! నీ! ఇభ్యామ్ = ఆండేనుగునకును పేరు, 
ఇని. 

ద్రవిణం (తు బలే ద్రవిణమ్! న॥ బలే = బలమునకును, 

ధనే) | Strength, ఇళ; ధనే = ధనమునకును పేరు, 

Wealth, <a. 

శరణం (గృహర మీ శరణమ్! న॥ ఇది, గృహ = ఇంటికిని, 

తో) A house, at, రవీ. త్రో'ః=రటీం చువానికిని 

$5, Preserver, Tr. 

(శ్రీపర్లం (కమలే,  (్ర్రీపర్ణమ్॥ న॥ కవులే = తామరపువ్ర్యన 

౭.పీచ)॥ ౨౦౯||కును, A lotus, శాఖ, (అవి) నెల్లి చెట్టు, 

Nelumbiam. 

(విపాభిమరలోహే | _ తీశ్లక్॥ న॥ వివ=విషము, P0i50n, fa; 

ము) తీక్లుం (క్షిబే ఖే అభిమర = యుద్ధము, War, ఇ; లోహే= 

తి)మషు) | ఇనుము, 120%, ఇ1ఇr; ఖరే= వాడియైనది। త్రి! 

Sharp, ఇనా. 

ప E ప మ్! న॥ హేతు= ప ప్రమాణం (హా వ్రమాణమ్। న॥ పహాతు వ్రత్యమోదిజ్ఞాన 

తు మర్యాదా శాస్త్రీ! కార ణ ము, Proof, authority, Yat; 
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య త్తాప్రమాతృషు) || మర్యాదా = మర్యాద, Limit, mam; 
౨౧ ౨ శాత్ర = శాస్త్రము, Sacred ordinance, 

ఇఇ; యకా=కొలత తూనిక మొదలై న 
మానము, Measure, extent, arm; 

ప్రమాతృషు = ఎటు :గునడి, Having aright 

notion; మజియు వకత్యమునకును పేని 

రభసుండు Unity, కాచారం 

కరణమ్! న॥ సాధకతవమమ్ = -వేదనాది 

క్రియలయందుపయోగిం చు ఖ ='దులు, 

Instrument, ఇషా ; వత = వ్నేత్రము, 

Field, వళ్ళా గా త్రి =థరీరము, Body, waz; 

ఇృన్ది ) యేమ = చతు రాదీంద్రియము, Organ of 

sense, fed, (అవి) కారణము, A 62650, 

mar; (శ్రీయ, Performance, fiat ; 

గణికుండుు A 800106 TT; నాట్యగత భేదము, 

A kind of rythmical pause, Tx tra, 

కరణం (సాధకత 

ద 
ముం మేత్ర గా శ్రేన్ది 

యే హ్యపి) | 

నంనరణమ్॥ న ప్రాణి = వణులయొక్క_, 

ఉత్సాదే=ఉత్స శిరూపమయిన నంసారము, 
Birth and re-birth, wx qt gan ; 
అనంబాధే చమూగలౌ = ఇటుకటములేని 
సేన నడచుట, Unresisted march of 
troops, ఇగ at ara; ఘ్య్యు*ప ఖే = పెద్దపీు, 
A high way, Tx tr ఇనాం 

నంనరణ (మనం బాఖే 

చమూగతే"॥ ౩౧౧! 

ఘర్జాప ఖే) 

(౬థవాన్హాన్నే)| నముద్దరణమ్! న॥ వాస్త = రాన, 
సముద్ధరణ _ (మున్న అన్నే = అన్నమునకును, Food vomitted, 
యీ) | aaa fear gar ara; ఉన్నయే = ఎత్తుట 

కును పేరు, Raising, sarar. 
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(అథ తి)ము) ఇకముందు. చెప్పగల రా _న్తశ బ్రములు 

a 
Uy 

విషూణం (స్యాత్స 

శుశ్చ జే ద నయోా౭)! 

౨౧ ౨|| 

విపాణన్! త్రి! పకుశ్ళజ్ల =పనర వుకొమ్ము 

నకును, A horn, grr; బ్రిభద నయూః = 

ఏనుగుదంత మునకునుేరు, An elephant’s 

tooth, a tusk, grat ఇ Zid. 

ప9వణః (క)మని సృవణః॥ రమ = వాటముగా, నిమ్న 

మ్నోర్య్యాం ప్రే ర్యామ్ =పల్లమయిన శీలకును, 1060117107, 

నా తు చతుప్పశే! ఇ? జ్ఞ; ప్ర హే = నమ్రుండై న వాసికిని 

చేరె నపుడు! త్రి 1 Humble, au; చతు 

ప్పథే= నాలుగు తెరువులు గూడిన చోటికి 

సేరయినపుడు॥ వు! A place where four 

roads meet, ax. 

నంకీళ్లా (నిచితా నంకీర్ష | త్రి! నిచిత = మే చృసంకీర్ణము 

శుద్ద దేశమన్నట్టు నెరసిన దానికిని Miscellan- 

6015; అశుణా = నంకీర ముజూతి యన్నట్టు 
at) A) 

మత్ొక దానితో. గలసినదానికీని పేరు, 

Impure, mixed, ye. 

ఇరిణం (శూన్య ఇరిణమ్ (పా) ఈరిణమ్॥ తి శూన్యమ్ = 
మూషరమ్) ॥! ౨౧౩ Fd 

య పాడై నదానికిని, Desert, Uae; ఊవ. 

రమ్= చౌటినేలకునుపేరు, Salt and barren 

soil, AT IH. 

ఇతి ణాన్తాః ణా _న్హనానార్గకశ బ్దములు ముగి సెను, 

(చేవసూర్యా) వివ వివస్వాన్! త్ ॥ చేవ = చేవతలకును, 

సన A god, ఇఇ సూర్యో = సూర్వునికిని పేరు, 
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సరన్వనై(న దార్ల | నరస్యాన్ ॥ త్ ॥ నద=నర న్యంతమను వేద — లా 
వా) | గల నదమునకును, A river, ఇకా ఇల్లి, 

అర్ల వ"= నముద్రమునకును పేరు, The sea, 

ఇర్త్ష, నదమన.గా, ద్రిత్యక్స) వాహముగల 

యేజు, 

(పతీ తాన్ష్యా) గరు గరుక్నాన్ || త్, ఫు! పథీ = పశీ కిని, 

తునె న 1; . గ ఇ = నే) A bird, qf; తార్జ్యా=గదడునికిని పేరు, 
Vishnu’s vehicle, xg. 

శకున (భాన పత్నీ శకు_న్తః॥ ఫ్ర! భాన'= చమురుకాకికిసి, 
తా) ॥ 9౧51| Vulture, fig; పట్నీణౌ=పక్షీమా త్రమున 

కును పేరు, A bird, aft, 

(అగ్ను ఫ్ర తాల) భూవుశేతు,॥ ఫు!! అగ్నీ =అగ్నికిని, Fire, 
ధూమ కేతూ ఇఇ ఉత్పాత = ఉత్పాతమునకును చేడు, 

A comet, గక, 

జీమూత” (మేఘ _ జీమూతః॥ ఫు! మేఘ = మేఘమునకును, 
పర్వతే") | Cloud, wre; పర్వత" పర్వతమునకను 

పేరు, Mountain, tx qgrg, 

వానా (తువాణి హా_స్తః॥ ఫ్ర! వాణ్ = చేయి, A hand, 
నత తే) ఇ) నవత = నతతవిశేషము, The డ్ | UU క | 

asterism corvus; మూర్త A cubit. 

మరుతే" (పవనా, మరుత్ ॥ ఫు! పవన = వాయున్రనకును, 
మశా)॥ 20x | Wind, ఇం అవురా = జేవతలకను చేరు, 

A deity, కళగా. 

యన్వా (హాృస్తిపకే, యనా! బు వు! వా సీవశే _ నుం నూశే) మావటివాండు, An elephant driver, 
గక సూతే = సారధి గ charioteer, 
ard. 
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భరా (ధభాతరి పో భర్తా! వు, బు! ౧ - ఛాతరి = మోయు 
లా ॥ 

సరి); వాడు, A bearer, ఇగ పోష్టరి =వోమించు 
వాడు, Support; మగడు, Husband, 

(యానపాశ్తేశిశా) పోత ;॥ వు! ౧-యానపా ప్రే = వజు దాంటిం 

పోతః చునట్టి యోడకును, A boat, ఇగ; రిక = 

శిశువునకును చేరు, A young animal, 

uaa. 
చే)తః (ప్రాణ్య_స్త ప్రేతః॥ ఫ్ర! ౧ -వణ్య న్త ర=నరకమునం 

ఆజ్ మృ తే) | ౨౧౬ | దుండు జంతువునకును, £711 spirit, 4a; 

మ్ఫతే = చచ్చినవానికిని జేరు, Departed 

soul, dead, ga att. 

(౫ )వాశేచే ధ్యకే) శితు॥ప్ప్ర॥ ౧-గృవాభే దే= శేతుగృవాము, 

శీత్రు ; The ninth planet, జర; ధ్యజే = కెక్కె 

ము, A flag, ౫౭7; (పా) కాంతి, Bright- 

ness, ఇరు ఉత్పాతము, ౮౦౦66 బ్ఞాగాకన్ర, 

చిహ్నము, Mark, fae, 

(పార్ధివే తనయ) సుతః! వు! ౧- పార్ధివే = రాజునకును, 
సుత; | King, లగ తన యీ=కొడురునకును పేరు, 

A son, కృష. 

స్టపతిః (కారుఖే స్థపతిః॥ వు! ౧- కారుఖే బే = శిల్పి, An 

architect, (షానా; (అవి) బృహన్సతియాగ 

ముచేసినవాండు,. A person performing 

a sacrifice to the planet Jupiter, 

gee ar qq far gat afr. 

భూభ్ళ (ద్భూమి భూభ్చత్ ॥ వు! ౧-భూమిధ రే= పర్వతము 

ధ నేనృపే)॥ ౨౧౭| | నకును, Mountain, ఇచగా, నృ ే=రాజున 
సల అయ లాస్ ఒర కట్. ~ లాల ఈ దాకా? బు 
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మూ స్టాభిమి కో మూగ్గాభివీ కః! ఫు! ౧-భూపే=రా 
(భూచే2వీ) మాత్రు(డు, One of the Kshatriya cast 

(అప్సి పట్టాభిపి కుడు, A Crowned kin; 

hfe ar. 
-బుతుః (స్త్ర కుసు | బుతుః॥ వు! ౧-(స్రికసుమేఒవిచ = (స్రీ 

మేఒవీచ) | రజస్సునకును, A woman’s courses, TI 

(అపి) పసం తాది బుతువ్రలకును చే మరు. . 

\season, కర్రా. 

(విస్టా నవ్య) జితా. అజితః! ఫు! ౧-వి స్టై=విన్లువు, సమము 

వ్యక్త [ష్లై , (అవీ ₹ెలువలుడనిడి! త్రి! Ur 

conquered, efi; అవ్య క 8| వు! విసా. 

విమ్ణువు!వు! (అపి) స్ఫుటముగా నేర్పడనిది॥ ప్ర 

[ndistinct, Any invisible principle 
ఈర, 

నూత (_స్పఏప్టరి సూత $॥ ఫు! ౧ - త్వష్టరి = వడ్డవానిక్ని 

సారభణా),॥ 20౮1 గీ cart wright, సారఖె”=సారథికిని పేరు 

Charioteer, «td. 

[నా పలి వ్వ కః! ఫు! ౧- సాజే= పాజ Wi వ్య కృః (స్ర్ఞా౭వి) వికి! వు! ౧ రాజ్ వ్రాఖ్జైనికని, 156 

a7; (అవు) స్పష్టమయినదానికిని॥ త్రి 

Evident. 

దృష్టానా (వుఖే దృష్టాన్తః! వు! ౧- శాస్ర) = శాస్ర్రము? 
టు --౨ . భా వో 

ఫా వ్రునిదర్శ నే)! కును, A 5016006 [భగ నిదర్శ నే= ప్రక 

తారమునకు సతిగామాచి చెప్పుటకును రు 
యి లో బ్ 

An example, faa. 

వత్తా (స్యాత్సార వత్తా! ఫు, బు! ౧-సొరథా = సారథి 
ఖా చ్వార్ స్టే యర్ యుగం aru; ద్వార = మూరి 

యాయాం చ ళూద్య) గాచువాడు, Porter, ata; ము త్రియా 
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రై 
A చే)॥ ౨౧౯| | యామ్ = మ త్తి)య స్రీ యందు, ళూద్ర వ 

శూద్రుని వలన? బుట్టి నవాడు, A man of the 

mixed tribe. 

వృత్త న్త (స్స వృత్తాన్నః! వు! ౧-ప్రకర ణే= ప్రస్తావము 

త్స)కరలో ప్రకాశే|నక్షను, Topic, TH, ప్రకా శే=విధమున 

కార్హ్స్నస్థహార్హయోః) కను, Mode, art; కార్త ఎన్టషెరంతయు 

నను నర్గమునకును, Whole, qtr వార్త 

'యోః=వార్తకును పేరు, Rumour, ఇగ, 

ఆనర్త (స్పమ లేన్న ఆన ర్హః! ౧- సమే = యుద్ధమునకును, 

త్య స్థాన సీవృ ద్వి శేష War, తశ న్నత్యస్థాన = నాట్యమాడు స్థల 

యో)! ౨౨౦||మునకును, A 56286 TT; నీవృద్వి శేష 

యోః = పశ్చిమనముద్రమునందుండు చేశ 
విశేషమునకును పేరు, Name of a coun- 

try, Tx కను ఇగ ain. 

కృకానో (యమసి కృతా న్మః! వు! ౧ - యమ=యమునికిని, 

చానడ వా కథ లకర్ణ సిద్ధాన్హ = సిద్ధాంతేమునకును, Demonstrated 
థై లారా 

శా 

సు) doctrine, faa; దై వ=ప్రురాకృత శుభా 

శుభ మునకును, Destiny, x4; అకుశల 

కర్మసు = పాపకర్ణమునకును, Sinful act, 

ఇగ 

(శైప్మాది రినర కా 
వాలి 

ఛాతుః॥ వు! ౧-శోష్మూది = శ్రేవ్మవాతపి త్తే 

దిమహాభూ తాని తద్దు | ములకును, Phlegm wind and bile, srg; 

ణాః[౨౨౧| ఇద్ది)యా | రనరశక్వాడి =_రసాసృృజ్మాంనమేదో౭._ స్థిమజ్జా 

ణ్యశ్ళవికృతి న్స బయో శుక్ష ములకును, Blood, flesh, marrow &6.; 

నిశ్చ) ధాతవః। మహాభా తాని =పృథిన్య ప్తేజా వాయ్యా కాశ 

|ములకును, The primary elements &c.; 
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Ea = శబ్దస్సర్శరూపర సగం ధములకున 

Their qualities; ఇన్షి )యాణి = త్వకృత 

శో త్రి ఉహ్వోఘా/ణములకును, The fin 

organs, ఇక్షు. అశ వికృతి= బేగుజు ము 

లయిన శిలావికారములకును, Fossil, ₹ 

ఇఇ ఇన? 4; శబ్దయోనిః = శబ్దములక 

గారణమయిన భూవా౭_ది, క్రియలకును "పేర 

Crude-verb, xx. 

(కతా స్పశే౭వి)శు శుద్దాన్ధః॥ వు! ౧- అనర్వగోచ రే=నక 
వ్ (నృప. స్యానర్వ 

గోచే)! ౨౨ 9| 
జనులు చూడ గూడని, నృపన్య = రాజుయొక్క 

కూన = లోకట్టునకు అనంగా నంతఃపు 

మునకును, The king's private 2140 

waigt; అవిశ బ్రమువ లన నంతఃవుర (స్రీ! 

చీర, The king’s wife, లగి. 

(కాసూ సామర్ధిన్ది న్గక్రిం॥| సీ॥ ౧-కానూ=భలమను నాయు 
యా లావ ౧౧ 

యో) శృక్తిః విజేవమునకును, An 11010 spear, ఇల! 

సామర్థ ట్ర యోః = ప్రభు త్యాది శ క్రులకున 

Power; (ప) కారణవ స్తువులందలి ఒకానొ 

ధర్భమునకును శే, The producti 

power inherent in causes, rica. 

“మూ రః (శారిన్న మూర్తిః! సీ! ౧- కాఠిన్య =కఠినత్వమ 
ఆవ - భాభి 

కాయరూాః) | Matter, 14; కాయ్యోః = శరీరమ 

2°09, a definite form, Hit. 

(విస్తారవల్ల్యో)ర్య్భ)| వ్రశతిః! నీ] ౧ - విస్తార = విరివికి? 

“తతి; Expansion, eat; వల్ల్యోః = తీగకు, 

a వీరు, A creeping plant, అగ, 
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వనతీ (రాతి? వే వనతిః॥ వీ! ౧ాకాత్రి= శాత్రికిని, Night, 

క్లృనోః)! ౨౨౩|| ఇగ; వేశ్శనోః =ఇంటికిని జీర, A house, 

డక 

(శయార్చ యో) అపచీతిః॥ వీ! ౧-తయ = హోనికిని, 14053; 

రపచితి; era; అర యోః = ఫూ జకును పేరు, 

Worship, శనగ. 

సాతి (న్రానావసా సాతిః॥ వీ! ౧-దాన = దానమునకును, 

నయోః) Gift, x17, అవసానయోః = ముగియుటకను 

చేద, Destruction, 

ఆ గః (పీణాధను ఆః నీ! ౧ - వీడా = పీకకును, PaIn, 

ప్కోట్యో:) 1౯) ధనుష్కో ట్యోః = వింటికొప్పునకును, 
End ofa bow, ag #71 wa ఇగ. 

జూతిః॥ వీ! ౧-సామాన్య = గోత్వ శ్రావ్మా 

౧ త్వాదిజాతులకును, Caste, kind or sort, 

aa; జన్హునోః= ఫుట్టుటకునుపే వీరు, A birth 
జన్ఫనొ 1 ౨౨౦౮| 

lineage, eH, 

(ప్రచార న్యస్ట రీతిః సీ! ౧-ప్రచార =వ్యవహారమునకును, 

యో) రీతిః Usage, Ta; న్వన్టయోః = జాటుటకును, 

Oozing, fwd; చిక్పైమునకును, Scoria 

of metals; 9 త్రడీకిని, Brass, Taw; 
ద ధక ఒం 935 వురని రుద్రు(డు, ధ్రకారన్యన్దయోః అని 

పాఠము గలదు, 

ఈతిః॥ నీ! ౧ - డీము = అతివృపీ మొద 
బి అహి | 

లయిన యీాతినాధ లాటింటికిని, Calamity 

of season, శా పవానయోః = పవాన 

మునకును పేరు Travelling abroad, 

AT, 

ఈతి (ర్లిమ్న ప 

బాన యో?) | 
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(ఉదయేఒధిగ మే). (వ్యాష్తిః! పీ! ౧-ఉదయే =లాభము నకున 
ప్ర Gain: 1156 ₹17; ఆధిగమే = పొందుటకు; 

శే, Obtaining, af, 

వ్ 
న 

త్రేతా (త్వగ్నిత) త్రేతా॥ దీ ౧-అగ్ని త్రయే=గా ర్ల పతా 
యె యుగే)! ౨౭౫ | దులగు మూండగ్ను లకును, Three sacr 

ficial fires, ¥amfiz, యుగే = ప్ర తాయు 

మునకును పేజ, 5600064 age of tt 

world, ary. 

మహాతీ॥ వీ! ౧-వీణాభే చే2_పి=నారదు 

పీణకును, Narada’s harp, arg ఇ qu 

అధికముయినదానికిని సేరు, ౮162660 

ad. 
భూతి (ర్భన్న వినం భూతిః!నీ॥ ౧-భన్మృని = భన్మము, Ashe 

పది) | 

(వీణా చే౭._పి) మ 

హాతీ 

ఇఇ నంపది = నంపథ, SU1CCess, Supe 

human power, auf. 

(నదీ నగర్యో ర్న భోగవతీ॥ నీ! ౧ - నాగానామ్ =నర్చము 

గానాం) భోగ వ(త్యథ) యొక్క , నదీనగర్యోః = నదికీని, పట్టణము 

కను పేరు, River of snakes, City « 

serpents, ఇగ Hal, AIqgm. 

౨ (నంగనే॥ =౨౬|॥|| నమితిః! పీ! ౧-నంగచే=జయుదమునక్షున 

నజ నభాయాం)నమితిః Combat, తళా సక = కూటమికిని, Con 

pany, 7x; నభాయామ్ = = సభకును పేర 

Assembly, Yat. 

(తమయనాసావవి) వీతిః! వీ! ౧- ఈయ = నాశమునకున 
శీతిః | Loss, 1; వాసౌ = ఉనికికిని, Abd 

fara; అకిశబ్దమువలన' భూమికి 
Earth, బ్లా. 
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(రవేరర్చి శృశ హేతిః॥ నీ! ౧-రచవేః అర్చిశ్చ =నూర్యుని 
)౦చ వనహ్నిాజ్య్వాలా కిరణమునకను, 5542-0620, ఇష సారా; 
| హేతయః! ౩9౨ ౭| క స్ర్రంచ = ఆయుధమునకును, Weapon, 

er; వహ్నీజాగలాచ = అగ్ని జాలకును, 
Flame, sare; ఆయుధమునకు వేరయి 

నవుడు! ప్ప! 

జగతీ (జగతి చృష్ట' జగతీ॥ నీ! ౧ - జగతి = లోకమునకును, 
సెపే2౬సిపీ తావి)! World, gti, ఛన్టోవి శెపే.పి= పం డ్రెండకు 

'రముల పాదముగల ఛందస్సునకును, గి 8011 
of metre, కణ; థీ తావపి = భూమికిని, 

Earth, qf. 

| ప శ్కెః॥ సీ! ౧ - దశమమ్ = పది అతర 

'ముల వాదముగల, ఛన్చ ఒపీ= ఛందస్సునకును, 

క్రీ etre, ఇళ్ళ అవిశబ్దమువలన శ్రేణికని, 
iA Tow, #711; పదింటికిని, Ten, ఇగ, 

(స్యా కృ) భావే. ఆయతి;॥ నీ॥ ౧- ప్రభా వేఒవి = ప్రథాన 

'మునకును, Majesty, Taq; అవి శబ్దము 

' వలన భవివ్య శ్కా లమునకును, Future 

time, af, నిడుప్రనకోనుపేరు, Length, 
EEE 

పతిః! సీ! ౧ = గతౌ = నడవునకును, 
Motion, ఇళ; కాలిబంటునకును, A foot 

soldier, wT; సేనాభేదమునకును, 

| A platoon,, tx ar. 

(మూలే తు) పత, పత్సతిః॥ నీ! ౧ = వతభేవదయోః మూలే = 

; (వక్ష భేవయో ౩) శుక్ల కృష్ణపకుముల మూలమున (గా పాడ్యమి 

కాయల! ౨.9౨౮ | 
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కని, First day of a lunar month, ¥ 

Af; పశీ జెక్క. మొదలునకును, RC 

of a wing, TU ఇ ఇళ, 

పృకృతి (ర్యోని  ప్రకృతిః॥ నీ॥ ౧ - యోనిలిక్లే= ఉపాదా 
లిశచ) కారణములకోను, Material cause, ఇ 

స్రీ వున్న వుంనకలింగములకును, 56% (' 

రాజ్యాంగము లేడింటికిని, The constitue 

elements of the state, tsa ఇట 

పొర ణులకును, The subjects of a kin 

7౫7; న్వభావమునకును, Natural d 
position, qT; భగమునకును, VagIr 

HT, న త్వాదిగుణములయొక్క_ సామ్యాః 

కును పేరు, 

(కై శిక్యా ద్యాశ్చ) వృ_ర్తిః॥ వీ ౧-౩ శక్యా ద్యాః = అలంక 

వృ త్తయః | ౨౨౯|| శాస్ర ప్రసిద్ధ్దములయిన శైశీ క్యాదివృత 

కను, Style of composition, gfw, (. 

జీవికకును, Profession, Yat ; సూ 

వివరణ గృంభములకును, Glossary, faa: 

ఇ౭. 

సికతా (స్ఫుషుర్యా సికతాః॥ సీ! నిత్య్వబహువచన॥ ౧-వా 

లుకా౭2పీ) “కా =ఇసుకకున్సు ౫2nd, ళా ఇసుక చేలకు; 

Sandy ground, ఇల xia. 

(వేదే శ)వసి చ),  శ్రుతిః॥ సీ! ౧ - వేచే = వేదమునకు; 
శ్రుతిః! Holy scripture, కెజి; శ్రువసి = విక్ 

Ear; వినుటకును, Listening, తగగ 

వార్షకును, Rumour, ఇషా, 
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వనితా (జనితాత్య వనితా! నీ! ౧ - జనిత = పుట్టింపబడిన, 
శ్రానురాగాయాం చ అత్యర్థ = మిక్కిలియు, అనురాగాయామ్ = 
'యోవి.త్రి)! ౨౩౦ ॥ ప్రేమగల, యోమీతి= స్ర్రీకిని, A beloved 

గె . ర్స్ a woman, ఇళళి (చ) (ప్రైమాశ్రమునకును 

శేరు, A ౪70020, a1, 

గుప్పిః (షితివ్యు గు ప్పిః! సీ! ౧-వ.తివ్వుదాసే= నేలగుంట 

దాసేఒవీ) కను, A hole in the ground, ఇఇ; (అపి 

రశీంచుటకును, Concealment, fu; 

చెటసాలకును పేరు, Prison, కడ, 

ధృతి (శారణ _ ధృతిః! సీ! ౧- ఛారణ = ధరించుటకును, 
థి య్ ం 

ర్య యోః)। Holding, ఇంగ, ధైర్య యోః= ధై ర్యమున 

కను పేరు, (626659, ఇగ, 

బృహతీ (తుద)వా| బృవాతీ॥ పీ! ౧- ముద్రవార్తాకీ = ములక 

రాకీ ఛన్షోభ చే మహ చెట్టు, An 6gg-plant, ఇఇ; (ప) వాకుడు 
లి ర టూ త్యవి)॥ ౨౧|| చెట్టు, ఛన్చ భజే = తొమ్మిది యశురముల 

వాదముగల ఛందస్సు, A metre, తః; 

మహాతీ = అధిక మైనది, Greatness, Aa ; 

(అపి) ఉత్తరీయము, Mantle, sat, 

వాసితా (,శ్రీకరి| వాసితా (ప) వాశితా! సీ! ౧ - నీ, 

ణ్య్శ్చ Woman, a; క రిణ్యోశ్చ = ఆ(డుఏనులస, 

Female elephant, grfaz. 

ఛీ ల = వార్తా (వృత్వజనశ్లు వార్తా! స్ర్రై! ౧ వృత్తె=జీవనోపాయము 

తౌ) | నకును, LiVelihood, #iqdl; జనశ్రుతే" = 

లోకవా ర్లకును, Rumour, maiz, 

వార్గం (ఫల్లున్య వార్తం! న! ౧ - ఫల్లుని = తుచ్చము, 
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రోగచ త్రి) "లజ గరప; త్రి! అరోగే = రోగములేని, 

Healthy, deze. 

(వ్యఫ్సుచ)న్ఫుతా| సృుతమ్-అమృతమ్! న॥ _౨-అవ్పు = నీల్లు, 

మృ కే | 2391 |Water, ఇగ (చ) ఘృత = నేయి, Ghee, 

శ అమృ లే = అమృతము, Nectar, yaa; 

యజ్ఞ శేవను, Residue of a sacrifice, 

ఇకా; అయాచితము, Unsolicited 

alms, warf; మోహము, Exemption 

from transmigration, HA. 

కలధథాతం (రూప్య కలభాతమ్॥ న॥ ౧ - రూప్య = వెండికిని, 

పేమ్మోః) Silver, wiz; సామ్నా ః = బంగారమున 

కును, Gold, 1, 

నిమి త్తం (హేతుల| నిమి త్తమ్॥ న! ౧- హేతు= కారణమున 

మణ) కును, Cause, PIT; లత్మ:3 ॥= చివ్నాము 

నకును, Token, (క. 

శ్ర్తం (శాస్తా/వ శ్రుతమ్॥ న॥ ౧ - శాన్రు = శాస్త్రము, 

ధృత యోః) Science, Er; ట్ర్! అవధృత యో; = పీన, 

బడినది, Heard, ౫౫. 

యో?) కృతమ్॥౨౩౩| కును, The golden age, waa; పర్యా 

_పయోః =నివారణమునకును పేరు, Enough 

vain. 

అత్యాహితం (మ, అత్యాహితమ్! న॥ ౧-మహాభీతిః= మహ 
హాోధీలి; కర్పృజీ్వానపే! భయము, Great dread, mer ఇళ. జీవా 

. టీచ)! నపేవీ.= ప్రాణము న వేషీంపని, కర = సావాన 

కర ము, Valiant act, areata, 

(యుగపర్యా_ప్త కృతమ్! న॥ ౧- యుగ = కృతయుగమున 
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mm చ కరడు. ద. పకన ననా నాన వానా 

(యు శే గోదా భూతమ్॥ న॥ ౧-యు క్షే=యోగ్యమయి 

వృ లె) భూతం (స్రాణ్య నది, Right; మాద = పంచభూతములు, 
తీతే నమే తిష) ! |An element, ఇళ పాగా బుతే = నత్యము, 

౨౨ ర|| Truth =a . = వ్ర ru నె చ్యాళ్గా , (ప్రాణీ = ప్రాణిమా త్రము, 

A living being, కాణ్. అతీలే = భూతశా 

లము, Past, చణ, త్ర నమానమునందు 

క్ త్తరపద్వమె నదృశవ స్తువునకు చేరు, Like 
జాని యా —o 

word, ZAI Tz. 

వృత్తం (పబ్యే వృశత్తక్॥ న ౧- పట్యే = పద్యము, 
బా రా —- 

చరి తి) వ్యతితే|ఇఇ్వాం, ఇఇ; చరి'చే= చరి తము, Conduct, 
దృఢ ని నవే)! స లో - afte ; త్రీ! అతీతె = గడచిన, P25b ఇ; 

దృఢ = పటునై నది, Firm, ఇళ్ళ ని స్తలే = 

వటువయయినది, Round, T7, 
టీ ఇ 

ముహు (ద్రాజ్యం మహాత్ ॥ న॥ ౧ - 'రాజ్యమ్ = రాజ్యము, 

బూ) Realm, ws7; (చ) దొడ్డవానికి చసేరయి 

నవుడు! త్తి i Great, az, 

వగీతం (జన్యే స్యా అవగీతమ్! న॥ ౧-జ న్యే = జనాపవాదము, 

దర్శి లతిఏ షు)! ౨౩౫| | Calumny, qaqa; త్రి! గరి లే =నిందింపం 

బడినది, Blamed, fafa, 

శ్వేతం (రూప్వేఒ శ్వితమ్। న! ౧-రూప్వ్యే = వెండి, 5117ల, 
ప్రి ఇళ్ళ). (అపి) త్రి! శెల్లనివ స్తువు, White, 

౫%, 

రజతం (హేమ్నిరూ రజతమ్॥ న॥ ౧ - హేమ్ని = బంగారము, 

ప్యసితే తిష)! 14 ఇఇ, రూజ్వే = "వెండి, 5షఇల, 
ఇ; త్రి! సితే= తెల్లని వస్తువు, White, 
ఇక. 
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(తి)హ్యతో) | ఇది మొదలు తొంతశబ్దము లన్నియు త్రి 

జగ (దిే=_పి) | జగత్ | త్ర! ౧-ఇ జే=సంచరించువ స్తువు 

Movable, awa fw ae; (అపి న 

లోకము, Theworld, ఇగ; ప్ర 

వాయువు, Ar, కళ, 

రకృం (నిల్యాది ర కమ్! బ్ర! ౧ = సీల్యాది = నీలి మొ; 

రాగిచ)॥ =కి౬| | లయినదానిచేత, రాగి = చాయ వేయబడి; 

వసాదులు, Tinged, ఆగి ఇళ (చ) అన 
8 

ర క్షుడు, Fond, war; ఎయు శు నడి 

Red, ఇళ; న! కుంకువుము, Saffror 

ఇ; నెత్తురు, Blood, ₹7, 

అవదాత _ (స్పితే అవచాతః! , త్రీ! ౧-సిలే= తెల్లనివ స్తువ 

వీచే శు చ్ద్రే White, ఇళ, పీత =పచ్చనివ స్తువ్ల 

Yellow, Het; శుద్ది = పరిశుద్ధనైనవ స్తు 

Clean, a, నా= తెల నివ స్తువు, Wht 

ఇర. 

(బచారు నా)సితె' | సితః॥ తి॥ ౧-బద =కట్లబడినది, 3001. 
ఢఉ జ WU ధు టు 

ఇళ్యశ్రణ[) అర్జున "= 

అభిసీతిః॥ త్రి! ౧-యు శ్రే= యోగ్య మైన, 

Fit, ఇళ్ళ, అతినంస్కృృ తే = లెస్సగాం జేయ 

బడినది, BXఃCellent, ఇళ? మర్షిణి = కో 

ములేనివాండు Patient, axa aie, (i 

అమర్జి ణి = కోపముగలవాండు, 190266 

(యు నేతి సంన్నృ 

తేమగ్గి) ణ్యభినీతో 

mit. 
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(2_థ) సంస్కృత నంస్కృృతమ్! త్రి! ౧ - కృ త్రి మే = చేయం 

మ్॥ ౨౩ ౭|| (కృతి) బడిన ఘటాదులు, Wrought or finished, 

మే లక్షణోపేతే=_ప్య) man; లక్షణో పే తే= వ్యాకరణయుక్తమయిన 

ధ్ బ్ద ము, Grammatically correct, 

equ qr; (అపి) 'లెన్సగాం "వేయంబడిన 

వసువు, Excellent, adored, afar ఇన, 

ననో2. (నవథా' అన_న్తః! త్రి॥ ౧- అనవభా = అవధి లేనిది, 

Infinite, endless, x=; (అపి) ఫు! అది 

శేషుడు, విమ్షువు, (క; న॥ అకాశము, 

(ఖ్యా తే హృ స్టే) లీత;॥ త్రి! ౧ -ఖ్యాలే = చీరువడసిన 

ప్రతీతో వాండు, Famous, TEX; హృ ప్టే= సంతో 

వీంచినవాండు, Clad, ౫౫. 

2ఒఖిజూత స్తు (కుల: అభిజూతః॥! ల్! ౧ -కులబే = కులముగte 
నం | 

“జే బుభే) ॥ ౨౮|| వాకు, Noble, జాల; బుభే=పండితుండు 

Learned, ఇగ. 

పెవికా (పూతవిజ వివి కృః। త్రి! ౧-వూత = పవి త్ర మైనది 

నా, Pure, గా. వఏవజనౌ = ఏ కాంతస్థలము 

Desert or lonely, Tad. 

మూరి తౌ (మూ మూర్చితః! త్రీ sl అత! ౧-మూథ = =మూర్చృపోం 

థసోచ్చ్ర)యా) | నది, ము బభంం సోచ సగ యా 

|వృద్ధిగలది, High, tall, wa. 
e 

లో 1™ ఇ అ అస 

(చ్యాచాన్లుపరు శు కృమ్! ౮! ౧== అను =ఆన్లువి శేషము 

Sour, vinegar, WE; పరుహో =నిస్టుర మం 
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నది, Harsh, 77, ఆన్లువి శేషమ నం” 

మంటికుండ మొదలయిన దానియందు లే; 

బెల్లము కలీకి ఈ ౨ ను గూర్చి ధాన్య రా 

యందు మూడురాతులు పెటిన ప్రులును, 
(౮ ట్ 

శిత (ధవలమేచ  శ్రిత్రి॥ త్రీ! ౧ - ధవల = తెల్లనిదానికిని 

కా)॥ 23 White, ఇకక; మే దకౌ=నల్లనిదానికిని పేరు 
Black, ఇరగ 

(నశ్యే సాధా విద్య నత్॥ శి! ౧ -న త్యే=నత్యము, Tre 

మానే పళ స్టే భ్య ఇఇ సాధా = సాధువు, Right, arg 

రతెచ) నత్ | విద్యనూ నే = కలిగియున్నది, Existing 

fan; పశ సే = శేషవముయినది, 1 
YU —2 (WJ 

నా! దాం | 
cellent, Iare; అభ్య రి లె = పూజ్య మయి 

సడి, Respected, రాంషా. 

ఫురన్కృ్బృతేః (పూ, _ వ్రరస్మృతః॥స్రి॥ ౧-పూజి తే = పూజ్యూ(డు, 
జిలేఒ రాత్యభియు _శ్తే Revered, ఇ; అరాతి=-శతునుచేత, అభి 

. లో 

౭_గ)తఃకృ ల) | యు స్తై=ఆకమిపంబడ్డవా,డు, Distressed 

౨6౦! by foes, AZ & WHF; అ గతః = ముందు 
Tan కృతే = వేయంబడినది, Placed in 

front, wr fear జ్ర. 

గి - = న నివాతా (వాశ) సివాత;॥ గ" ౧ ఆశ్రయ = ఉండుస్థలము, 

యావాతౌ . శస్తాాభే An abode, *గాఖగ ; అవాతే = గాలిలేని 
ద్యంచ నర్భయత్ )| వోటు Free from wind, gar ¥ ara 

MN; శ న్ర్ర =శ న్ర్రములచేత, అ భేద్యము= 

భేదింపరాని, వరం = జోడు, యల్ = ఏదో, 

Safe, as strong as armour, sua. 

(జాతోన్నత ప్రి ఉచ్చి)3ః॥ త్రి! ౧ - జాతే = పుట్టినది, 
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నృనాన్స్యు) రుచ్చి) Produced, కాగా; ర న్ = పొడ పై నది, 
High, tall, సృన్శర్ధాః = బహుళ 

మయినది, Grown large, వ, 

ఉత్టితా (న్వమిా! ఉన్టితః! త్రి! ౧ - వృద్ధిమత్ = వృద్ధింబొం 
౨ర౧| వృష్ధమలత) | దిన, Increated, shad, వోదవంత = ఉద్యో 

ద్యతోత్సన్నో) x ము NX ల, Endeavouring, san ; 

|ఉత్సన్న = ఫుట్టన, Born, Seq, 

అద్భ కౌ (సాదరా ఆదృతః॥ శ్ర! ౧ = సాదర = ఆదరించు, 

ర్చితే"।) Respectful, «rzt fiat శ్రా౭గా; అర్చితె” = 

పూజింపయుడిన, Respected, fia, 
ఇతి తానా; తా_న్త్వనానార్థ కశ బ్దములు ముగి సెను, 

అర్ధ" (ఒభిధేయ| అర్థః! వు! ౧ - అభిధేయ = శబ్దమునకు 
క వస్తు ప) యోజన వాచ్యనుయినది, Meaning, wi; ర = 
ఎవ క్రమ) | ౨౮ ౨|| ధనము, Wealth, qa; వస్తు = వ స్తువ్ర, 

Thing, ఇర; ప్రయోజన = (వ్ర యోజనము, 
Purpose, era, నివృత్తి నో =సినర్సిం చుట, 
Prohibition, fig. ; కోరం౭ంబడున ది, 
Request, qriar. 

(నిపానాఒగమ యో) తీర్ధమ్! న॥ ౧ - నివాన, = నూతియద్ది సిళ్ళ 
స్త్ (మృవమీజుష్టజలే తొట్టి A trough of water, tx ara ఇ 
రా); ఇల ఆగముయో। = శా స్ర్రము, Sacred 

science, xia; బుమిజుస్టబ లే = బుమల 
'చేత శ నేవింపంబడిన జలాశయము, Sacred 
water, dfaw era; పరా = గురువు, 
Holy instructor, ఇ¥; “ని దా నాగము 

| యో” అని పాఠాంతరము, Ford. 
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| నది, Harsh, Ta, అన్లువి శేవమ నంగా 

మంటికుండ మొదలయిన “దానియందు తేన 

బెల్లము కలిపి ఈ ౩ ను గూర్చి ధాన్య రాశీ 

యందు మూడు రాత్రులు పెట్టిన పులుసు, 

శ్లితీ (ధవలమేచ వితి॥ | ౧ - ధవల = తెలనిదానికిని, 
Uy ౧౧ 

కా) ॥ 55౯ White, ఇ¥7; మే దక = నల్ల నిడానికిని పేరు, 
Black, ఇరగ 

“= గ x, ea -_ =స 3 : (నశ్యే సాధా విద్య సనత్! వి! ౧ నల్యే సత్యము, True. 

మానే పశ స్టే భ్య ఇజం సాధా = సాధువు, Right, arg; 
రి తేచ) నత్ | విద్యనూ నే దా కలిగియున్నది, Existing, 
sh ఖు 

waar; సశ సే = గ్రైస్ట్రమయినది, Ex- 

cellent, naa. అభ్య క్ష తే పూ పూజ్యమయి 

నది Respected, కాగ. 

_పురస్కలృతిః (పూ ఫర స్మృతీ ః॥ బ్ర ౩ |! ౧-ప్రూజి తే = పూజ్యుండు, 
జిబేఒ రాత్యభియు Revered, గళ అరాతి = శతువుచేత, అభి 

2. గ )తః క తే) ॥ యు స్టే ఆక్రమింప బడ్జ్డవా,డు, Distressed 

25oll|by foes, భష సె ఇడా; అగ్గతః = ముందు 
గా కృతే = చేయంబడినది, ౨12064 in 

front, ఇని fear gar. 

నివాతా (వాశ నివాత | త ౧-౪ క్రయ = ఉండుస్థలము, 

యావాణౌె శస్తాాభే An abode, ard ; వాతా = గాలి చేని 

ద్యంచ నర్శయత్ ) | చోటు, Free from wind, ea ara 

ఇగ, శస్త్ర =శ న్ర్రములచేత, అ భేద్యము = 

భేదింపరాని, నర్మ = జోడు, యల్ = ఏదో, 

|Safe, as strong as armour, wiz. 

(జాతోన్నత ప్ర, ఉచ్చి)తః॥ త్ర! ౧- జాతే = పుట్టినది, 
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నృద్దాస్సు $) కుచ్చి) 

తౌ 

Produced, xr; ర రన్నర్ = పొడవై నది, 

High, tall, సృవృన్ధాః = బహుళ 

మయినది, Grown a, కొద్ద, 

ఉస్థితా (న్వమిా॥ ఉలి స్ట్తః | త్రి! ౧- వృద్ధిమత్ = వృద్ధింబొం 

౨రం! వృద్ధిమత) దిన, Increased, ఆగ, (వోద్యత = "ఉద్యో 

ద్యతా త్పన్నో) గముగల Endeavouring, sant; 

ఉత్పన్న = పుట్టిన, Born, ఇ, 

అద్భత” (సాదరా| ఆబ్బతః! శ్రి! ౧ - సాదర = ఆదరించు, 
ర్చితె ' 1) Respectful, amzt frat gat; అర్చిత్" = 

పూజింపబడిన, Respected, faa, 

ఇతి తానాః తాొ_న్హనానార్థ కశ బ్దములు ముగిసెను, 

అర్ద" (ఒభిభేయ. అర్థః। వు! ౧ - అభిభేయ = శబ్దమునకు 

ర వస్త ప) యోజన వాచ్యమయినది, Meaning, ఇట్ ; ర = 

నివృ త్తవు)! ౨౮ ౨|| ధనము, Wealth, ఇగ వస్తు = వస్తువు, 

Thing, ఇళ; ప్రయోజన= = ప్రయోజనము 

Purpose, mits: నివృ_త్తిషు =నినర్సిం దుట, 

Prohibition, ఇషా, కోరంబడునది 

Request, ATaaT. 

(ని పానా౭_ గమ యూ) తీర్ధమ్! న॥ ౧-నిపాన,= నూతియొద్ది నీళ్ల 

స్త్ (మృషీజుష్టజలే తొట్టి, A trough of water, gx ఇల ల్లో 

సురా)! ఇ: అఆగమయోాః = శాసనము, Sacre‘ 

sclence, JIE; బువి.జుష్టజ లే = బుషుః 

చేత చీవింపయుడీన జలాశయము, Sacre 

water, ఇనా HET; గురా = గురువు 

oly instructor, చణ; “నిదా నాగవన 

యో” అని పాఠాంతరము, Ford. 
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నై ర్భల్యము, Clearness, propitiatc 

offering, fafeat; ప్రీతికిని, Favo 

Hf, కార్య గుణవిశేషమునకః ను చేరు, 

సూద ద సూదః॥ వు! ౧-వ్శఖ నే =పప ష్ సూ (స్పా CS ఫై! ౧ క్ట నే పప్వు మొద 

జ్జ నే౭_విచ)! ౨౦ ౭|| వ్యంజనము, Condiment, 1m; (ఆ 

వండెడువా(డు, A600k, maT, 

(గోష్టాధ్య వేఒవి) గోవిన్షః! వు! ౧ - గోస్థాధ్య వే. = అః 
రీ 

గోవిన్ద నేలువాండు, A Cow-herd, amare; :(e 

(హే) ప్యావెరాద!  అమోాదః - మదః॥ వు! ౨-హ ్రే=సం? 

వనుదః పము, 0, జైళ్ళ (అపి) ఆమోాదశ బము 

మళమునకును, Fragrancy, fire; వ 

శజ్బము గర్భమునకు వీడు Pride, ఇష్, 

(ప్రాధా న్యే రాజ కకుదః॥ ష్న॥ (పా) కకుత్ ॥ ద్, వీ॥ 

లి చ వృష) కకు స్రాథశా గ్యే= ప్రథానమయినది, Chief, xa 

దో (౬ స్ర్రైయామ్)! | రాజల జై= రాజచిహ్నము, Royal insign 
౧ 

(1 
౨ర౮| TI fag; వృపూ'జే= ఎద్దుమా (పురము చ 

Hump of a bull, ఇళ. 

(శ్రీ) నంపిజ్ (జ్ఞాన నంవిత్ ॥ ద్, పీ! ౧ - జాన = జనవ 

నంభాషా క్రియాకా Knowledge, x17; సంభాపూ=సనంశేతవ 

శా౭..జినామసు)। Watchword, ఇఖగ; (ప) నంభాషణవ 

Discourse, gata; క్రియా కార = ని 

యము, Agreement, fix; ఆ జి= య 

ము, War, ఇక; నామసు = నామభేయవ 

Name, Ata. 



కాండ ము] నానార్భవర్షము-ద 451 

(ధర్శు రనా)స్యుప పనిషత్ | ద్, నీ! ౧ - ధశే=ధరుము 
బిషత్ రో తర Religious and moral merit, YH; 

రవాసి = రహస్యము, Privacy, Sacred 
lore, gx. 

ఖ్ శరత్ ॥ ద్, వీ! ౧ - బుతౌ =శరదృతువు, 
శరత్ ॥ ౨ర౯-|| Sultry season, aq 47; వత్స రే=నంవ 

తృరము, A year, ate. 

పదం (న్య వసితి! పదమ్! న॥ ౧ - వ్యవసితి = ఉద్యోగము, 
యర్రా స్థానలహ్యోక్ట) Industry, ౩౪17 , (ఆజా = రథ్నీంచుట, 

వ స్తుషు) Defence, teu, స్థాన = స్థానము, Place, 

ear; లకు = అడియాలము, Mark, fig; 

|అస్ట్రే) = అడుగు, Foot, ఇజం వనుషు = 

(వస్తువు, Thing. ఇ, 

గోప్పుదం (సీవితే| నోవ్చవమ్! న॥ ౧-సేవి'తే =ఆవులు తిరుగు 
వూ నే) వ్ర, చేశము, Spot frequented by kine; 

|మాచే=అనుల గొరిజ దిగబడిన గుంట పేరు, 
As much as a cow’s ifootstep will 

hold, arm & dt ¥ aaa wa. 

(పృతిష్థా కృ త్య), _ ఆన్సదమ్! న॥ ౧ - ప్రతిష్టా = స్థానము, 
మూాస్పదమ్! ౨౫౦| ౧1౦6 ఇళ; కృత్యమ్ = చేయం దగినది, 

Business, FIN SIX, 

(తృెవష్ట మధురా) స్వాదు! త్రి! ౧-౩ష్ట్ర = ఇష్టమయినది, 

స్వాదూ Desired, ఇంతగ; మధురా = మధురమయి 

నది Sweet, గట్టగ, 

మృదూ (ఛాతీళ్ల మృదుః॥ త్రీ! ౧ - అతీశ్ష = క్రరాగము 

కోమ నా)! | కానిది, Gentle, blunt, చాక; కోమలా=' 
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నై ర్భల్యము, Clearness, propitiator 

offering, frawat ; దీ లికిని, Favou. 

fifa; కార్యగుణవి శేషమునకను పేరు 

సూద (స్పా సిద ఫ్ర సూదః॥ వు! ౧-న్యజ్ఞ నే = పప్పు మొదలై 

ద్ఞనే.విచ)! ౨౮ 2౭|| వ్యంజనము, Condiment, ఇళ; (అ! 

వండెడువాండు, A 600k, Ta, 

(గో ఫాధ్య తేఒవి) గోవిన్లః॥ వు! ౧ - గోష్టాధ్య శే = ఆవ 

గోవిన్లా' చీలువాడు, A cow-herd, aia; (అ 

వ్స్షువు, బృహన్చతి, 

(హా శై) ప్యామోద అమోాదః - మదః॥ ఫు! ౨-హ శరై=సంళీ 

_వన్ముదః। పము, 0), కళ్ (అమి ఆమోదశబ్దము | 
మళమునరును, FrAagrancy, ఇల) వ 

శబ్బము గర్వమునకు శీరు, Pride, 7. 

(ప్రాథాన్యే రాజ కోకుదః! ప్న॥ (పా) కకుత్ ॥ ద్, సీ! . 

లిక చ నృపా) కకు ప్రాథాన్యే= ప్రథానమయినది, Chief, wat 

దో (౭ (స్ర్రైయామ్,! రాజలీ ్జ= రాజ చిహ్నము, Royal 151823: 

౫ (ళ్లు వృషా శ్లే=ఎద్దుమూ,పఫురము పే; 

Hump of a bull, శశ. 

_ 5 క్ర _ _ 
(శ్రీ) సంపిత్ (జ్ఞాన సంవిత్ | ద్, సీ! ౧ - జ్ఞాన = జ్ఞానవ 

నంభాషపా శ్రీయాశా Knowledge, కళ్యా నంభాషపా =నంశేతవ 

శఆ2.జినామసు)। Watchword, ఇకక; (ప) నంభాహణవ 

Discourse, ఇష) శ్రీయా కార = 

యము, Agreement, ffx; అజి=య 

ము, War, ఇక; నామసు = నామభేయః 
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పనిషత్ ॥ ద్, సీ! ౧ - ధశ్శ్మే = ధర్మము, 

Religious and moral merit, ఇక; నిషల్ 

రహసి = రహస్యము, Privacy, Sacred 

lore, Ta. 

Re వత్సలే), శరత్॥ ద్, సీ! ౧- బుతౌ =శరదృతువు, 

౨రగ! Sultry season, ఇంగ me; వత్స రే =సంవ 

తరము, A year, a1. 

పదం (న్య వ సిమి పదమ్! న॥ ౧ - వ్యవసిలి = ఉద్యోగము, 

ఇ స్థానలక్యోజ్జీ) Industry, sz; శ్రా = రఖీంచుట, 

షు) Defence, Tu; స్థాన = స్థానము, Place, 

ఇగ; లత = అడియాలము, Mark, fag; 

|అన్ట్రే) = అడుగు, Foot, ఇగ; వస్తుషు = 

€ 
ల LE 

|వస్తువు, Thing. కళర్ష, 

గోప్పుదం (చీవితే| గోప్పదమ్! న! ౧-సేవితే=ఆవులు తిరుగు 

మౌానే) ప్ర చేశము, Spot frequented by. kine; 

చూచే=అవుల గొరిజ దిగయుడిన గుంట పెరు, 

As much as a cow’s ‘footstep will 

hold, mm ¥ గల ¥ aia we. 

(ప్రతి స్థా కృ త్య) ఆన్సదమ్॥ న॥ ౧ - పృతిస్థా = స్థానము, 

మాసన్సదమ్॥ ౨౫౦| Place, ఇ; కృత్యమ్ = చేయం దగినది, 

Business, FH అగా, 

(త్రిష్విష్ట ముధుళా) స్వాదు! త్ర! ౧ - ఇష్ట = ఇష్టమయినది, 

స్వాదూ Desired, ఇవగ)ు మధురా = మధురమయి 

నది, Sweet, 7౪7, 

మృదూ (చాతీక్ష. మృదుః॥ త్రి ౧- అతీళ్ల = గూగము 

కోోముతా)। | కానిది, Gentle, blunt, శాక; కోమలౌా= 
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మె తవిది, 50% ఇ, 
వాని 

(మూఖభాల్చా పటు మనః త్ర! ౧ = మూఢ - మూథు(డు 

నిర్భా గ్యా) మన్హా|అల్బ్స=ఆల్బ్ప మైనది, Little, ౭; అపటుః= 

(స్సు) సమర్ధుండు కానివాయ, Foolish, dull 
జ్ఞా; నిర్భాగ్యాః = నిర్భాగ్యు (డు Un 

lucky, Tanz. 

(నతు) కొరడా! శారదః॥ త్రీ! ౧-ప్రత్య గ =నూతనమంలు 

(పత్యా ప్రతిభా) నది, New, sat; అ ప్రతిభా =నమర్థుండుకా। 

(విద్యత్సు ప్రగళల్ళా) ' వాడు, Deffident, aA, విశారదః॥ తి 
విశారడా॥ 5 VY 

విద్వత్. = విద్వాంసుండు, Learned, సళ 

సుప్ర తా =ప్రైఢు(డు, Confident, Tay 

ఇతి దానాః 
దా_న్హనానార్థ క శ బ్దములు ముగిసెను, 

(వ్యామోవటశ్ళ్చ] న్య గాధః। ఫు! ౧ - వ్యామ = బార 

న్య గ్ఫొధా A Fathom, వటశ్చ = మజ్జి చెట్టు, 0401241 

tree. 

ఉ ల్పేధః (కాయ ఉ ల్పేధః! ఫు! ౧- కాయీ = శరీరము 

ఉన్నతిః)! ౨౫౨| Body, wt; ఉన్నతిః=పొాడవు, Height 

రోల 
వివధః - వీవధః॥ ఫు! 3-పర్యాహారశ్చ. 

వ ర్హకుడు దేశాంతరమునుండి తెచ్చి విక్రయ 

స్థానమందుంచిన వస్తువులు, Storing 0 

corn, ఇగనన;, (ప) కావడి, A 701610 

burdens; మార్షశ్చ = మార్లము, A hig! 
౧ ౧ 

way, YE. 

(పర్యాహారశ్చ మూ 

ర్లశ్చ) వినథా వీవథా 

(చత)! 

మరిధి (ర్యజ్హియత పరిధిః! ఫు! ౧-యజ్ఞి యతరోః=యజ్ఞార్ధ 

రోః శాఖాయా ముప మైన మేడిచెట్టు మొదలై నదానియొక్క 
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రూర్య శే)॥ ౨౫౩ || శాఖాయామ్ = కొమ్ము, Branch of a tree 

at a sacrifice, qaqa CX కలగ, ఉపసూర 

శకే=పరివేషము, A Misty halo round the 

SUn. 

జనకం వంనన ఆధిః॥ ఫు! ౧ - బనకమ్ = ( న వసనం ధిః! ఫు! ౧ బన్ల నా 

దేకః వీడా౭_ధిఫాన) | కుదువ పెట్టుట, Pledge, సి; స. 
మూధయ | జూదము మొదలయిన వ్యసనము, Calamity, 

క; చేత;వీడా= మనోదుఃఖము, Anxiety, 

ad; అధిష్టానం = ఆ శ్ర యించుట, Res1- 

dence, ఇలాగా. 

(స్యు స్పమర్థ న నీ నమాధిః! వు! ౧- సమర్ధన = నం కాపరి 

వాక నియమా శ్చ) హారము, Reconciling of differences, 

కమాధయః॥! ౨౫|| బాగా సీ వాక =మాటాడకుండుట, Silence, 

ఇరా (ప) అగ్లువెన భాన్యములయందు జనుల 

యాదరము, (Collecting grain in scar- 

city, aad ఇ Tx fa HAH; నియమ = 

దృతోపవాసాదులు, Vow, far; (ప) 

అంగీ కారము, Promise, fiat; (చ) 

చిక్లెకాగ వము, Deep meditation, అగా. 

(దోఫో త్పాబే)ఒను అనుబన్థః। వు! ౧ - దోషో త్పాచే=దోపో 

ఎన (స్పా్య త్ప్రకృ త్చాదనము, Offence, ఇల్షాశాల; పకృ త్యాది 

త్యోది వినశ్వ గే! ము విసశ్వ శే = ప్రకృతి ప్రత్యయాదులయందు 

శ్యానుయాయిని న్థిన్దాా నశించిపోను నతురము, An indicatory 

పృకృత స్యానువర్త నే! ) letter not sounded; ముఖ్యానుయాయిని = 
౨౫౫|| ముఖ్యులయిన తండ్రి మొదలై నవారి ననుసరిం 

చిపోవు, శిశె= శిశువు, A 01116 following 
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an example, far; ప్రకృత స్వ అనువర్తనే 

ప్రకృృతమయినది యెడ తెగక యనువ రి 

నుట, Continued devotion, అర్హుల 

నుఖ్యులయిన వారి ననునరించిన వారికిని, శి? 

వునకును వేరని కొందజు, 

విధు (రిస్టౌ చన్ద్ర విధుః! ఫు! ౧ - విష్ణై = విమ్ణువు, (ఇ 
మసి చన్ష )మసి= చంద్రు(డు, ఇక, 

(పరిచ్చేబే వి లే) అవధిః॥ ఫు! ౧ = పరిచ్చే టే = మ ర్యా 

2వధిః | Limit, aalzt; విల = బిలము, A hol 

fre. 
విధ్ (ర్వథానే బై విధిః! ఫు! ౧-విధానే= చేయుట, Pe 

ఒప) forming, fafa; దైవే = దై వము, Fat 

ఇగ; (అపి) ద్రహ్మ, ప్రకారము, Forr 

TAIT; విధాయక వాక్యము, Comman: 

erat. 

ప్రణిధిః (ప్రార్థనే ప్రణిధిః! వు! ౧ - ప్రార్థన = ప్రాక్ 

చశే)॥ హం Request, mar; చలే = వేగులవాండ 

A spy, Afar. 

బుధ వృ" (పర్ణ బుధః॥ఫు!! వృద్ధః॥ ల, el ౨-పణ్ణి తే = వి దా? 

తేజ. ప్ర) సుండు, Learned, far, (అపి) వరునగ 

బుభువికిని, Planet mercury, gq At 

మునలివానికి, Old, ఇ; వీళ్లు, 

స్క_న్ధ (నృముదయే న్కన్థః! ఫు! ౧ - నసముదయే= అధ్యాయా 

2ఒపీచ |) నమూహము, Multitude chapter, seat 

(అపి) మూంవు, Shoulder, ఇళ్ళ; చె; 

మొదలు, The trunk of a tree, ఇళ 
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సై న్యము A troop, ఇగ; బాద శొసోక 
నీకా థి 9) —9 

మెన రూప వేదనా విజ్ఞాన సంజ్ఞా సంస్కారము 

లనెడి పంచ న్మంధములు, The five forms 

of mundane consciousness, diet ¥# 

gia JET. 

(చేశే నదవశేసే. సిగ్ధుః। పు! ౧ - చేశే = చేశవిశేపము, 

ఒట్టై) సిన్గు (న్నా ఈ; నదవిశే "పీ. = నదవి శేషము (ఈక ఇ; 
సరిత (్ర్రైయామ్)॥ అజా = నముదము, 16 562, ఇత్తి; 1వీ! 

౨౫౭1 ® య 
నరితి = నది, A 117లా, ౫, 

విధా (విధా పకా విధా! సీ! (పా) ఫు! ౧ - విధా = చేయుట, 

UU క ళా. ల ద 

శే చ) Action, 114; ప్రకాశే = ప్రకారము, 

Manner, form or rule, It; (చ) 

గజాన్నము, Food, AH; కూలి, Hire, 

aad. 

సాధూ (ర మ్యేపి సొధుః॥ త్రీ! ౧ - రమ్యే = ఒప్పీదమైన 

చ త్రిషు! వస్తువు, Handsome, x, (అవీ సజ్జ 

నుండు, Right, virtuous, Ty, 

వధూ (న్లాయా| వథూః॥ సీ! ౧ - జాయా = పెండ్లాము, 

స్నుపా (ప్రీ చ) Wife, త స్నుపా = కోడలు, Daughter- 

in law, శక్; స్త్రీ = స్రీ మా త్రము, 

Woman, ళో. 

సుధా (శేపోఒుమృ సుభా! సీ! ౧ = లేపః=సున్నముపూయుట, 

'తంస్నుపహా)! ౨౫౮! | Plaster, శ; అమృతమ్ = అమృతము, 

Nectar, ఇత్తి. స్నుహీ = జెముడుచెట్టు, 

Euphorbia tirucalli. 

విజ ననా॥ వీ! ౧-వఖిజూ= పతిజ , Promise 
iN మ గం ధి గ ర కారి న వ్ర 
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ణా 

ర్యాదా) TAT; మర్యాదా = మేర , Limit, వళళ, 

శ్రా (సంప్రత్య శృనై! | ౧ - సంప్రత్యయః = భక్ష్య! 

యః సహ): నయము, fondness ౫శ[; న్న్పృహోా= 

ఇచ్చ, Belief, ఇంగ 

మధు (మట్యేపుష్సు మధు! న॥ ౧- మబ్యే = మద్యము 

రసే మద్ర) Ardent spirit, #7; ప్రవర సే =పూంబేనె 

Nectar of flowers, get ఇ Td; తద్ర: 

వేనా Honey, 3x; (అపి) చైత్రమా 

నము, మధువను రాత్త్ససుండు, A dEmMmor 

or TS ; వు! ఇప్పచ్చెట్టు, Bassia lat) 

ప్యగ్గం (ఈమ అమ్! న॥ ౧-తమసి=చీశటి, Dark 

స్యవి)! PF ness, శషార్యా (అపి గుడ్జివానికి పేరై నవుడ 

త్రి! Blind, ఉగ, 

(అథ త్రిషు) ముందు 'జెప్పంగల ధాంతశ బములు!! ట్ 

అటక వద క్ట న 
తంమన్య గర్విత) | 

వాడు, Conceited of learning, fea 

aT ఇం ఇలు గర్వతొ్ = గర్వముగ 

వాడు, Proud, mf, 

బ్రహ్మా బన్గు (రధ ద్రహ్మృబన్థుః॥ wy ౧- _అధితే శ బు = గ్రాహ 

కేపీ పోని చ శేష) కర్భహీను(డై న బ్రహ్మణుడు, A nom 

nal Brahmana, xi@a xn; నిరేశే 
చ్వేవముచేత పేర్కొనంబడినవాండు, డీ 

unworthy Brahmana, Tama raat, 
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(థా వ లమ్బితః॥| అవపష్టబ్ధః! త్రి! ౧ - అవలమ్బితః = అవలం 

౨౬౦| అవిదూరో) వీంపయబుడిన'వాడు, Relied on, va fr ; 

ఫ్య వష్టబ్దః అవిదూర ః = దగ్గజనున్నది, Near, aA; 
(అవి) కట్టంబడినవా(డు, Bound, rg. 

పసిణా త్ర వ సిద; వ య | ర్ (ఖ్యాతభూ ప్రసిద్దః॥ త్రి! ౧-ఖ్యాత =ఖ్యాతిగలవాండు, 

పీలే")! Celebrated, nfuz; భూవీ తె” = అలంక 

రింపంబడినది, Adorned, ఇకా, 

ఇతి ధానాః ధా_న్హనానార్గక శ బ్దములు ముగిసెను, 

(సూ ర్య న పీ) చిత్ర భానుః॥ ఫు! ౧ - సూర్య = సూర్యని 

చిత్రఫానూ 8న, The sun, Zt; వహ్నీ =అగ్నికిని పేరు, 

Fire, afi. 

భానూ (రళ్ళిదివా భానుః! వు! ౧ - రశ్మి = కీరణమునకును, 

కరా)॥ Se౧!|Ray of light, fata; దినాక రొ = సూర్యుని 

కిని పేరు, The sun, ఇ. 

భూతా ళగ్తన" భూతాత్మా! న్, వు! ౧- భాతృ = 

(ధాతృ చేవా) ద్రవ్య కను, Brahma, sat; చేవనాా = దేహా 

మునకు వేరు, Body, wd, 

(మూర సీచౌ) పృథ పృథగ్గనః॥ ఫు! ౧-మూర్భ = మూర్దుండు, 

ద్ద! An ignorant man, #4; వీచే = హీన 

జూతివాండు, One of low tribe, dia arf 

ToT. 

గ్రావాణాా (నెల గానా! న్, ఫు! ౧- కేల = పర్వతము, 

పాహాణ Mountain, 4a; పాపాణొ = రాయి, 

Stone, mat. 

పత్తిణొా (శరపతీ। పత్త్రి। న్, ఫు! ౧-శర=వాణము, AN 
ణ్! ౨౬ ౨|| 270%) ఇరు పశ్నీశా=పవ్సీ, A bird, aft, 
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త్న 

(తరు తెలా) శిఖ 
ణా నా 

ద ణా. 

నిఖరీ॥ న్, పు! ౧-తరు= వృక్షము, Tree, 

చె ౮లో =పర్వతము, Mountain, ౪౬17. 

శిఖనా (వహ్ని శిఖ! న్, ప్ర! ౧ - వహీ హ్నీ=అన్ని, Fire, 

బర్హిణా)| afi, బర్ఫి ణొ= నెమలి, A peacock, At. 

ప్రతియత్నా (వుభౌ ప్రతియత్నః॥ వు! ౧-లిప్పా = అభిలాష, 

లిప్పోప గృహా) Desire, wre; ఉప గృవశా = వెజపట్టుట, 

Making prisoner, జజ tar; వ్ర త్రీ కా 

రము, Retaliation, mdtaTt, 

.(వథ) సాడినౌా॥ 

(చ్యా సారధి హయాః 

రోవాా) 

సాద్! న్, ఫు! ౧ - సారథి = సారథి, 

iCharioteer, rtd; హయారోవశా =గుజ్జపు 

శాతు, Horseman, y= ఇల 

వాజినో (౭౬. శ్వేషు వాజీ! న్, ఫు! ౧- అశ్వ = గుజ్టము. 

పహీణః)। Horse, ళఇ)శగ ఇమ = బాణము, Arrow 

ఇగ పత్నీణః=పకీ, Bird, wf. 

(కు లేఒ)ప్యభిజనో అభిజనః॥ ఫు! ౧-కులే=కులము, Fam 

(జన్గభామ్యా మ) Inoble, birth or descent, కత ; జన్మ 

' భూమ్యాం = జన భూమి, Native country 

ఇళ్లు (అవ) కీ §, Fame, ఇత్ కుల 

గతవుయిన ధ్వజాదులు, Retinue, కల ఇ 

అననా. . 

. (వ్యథ) హాయనాః॥| . హోయనః॥ వు! ౧-వర్ష = నంవత్సరము 

౨౬౮| మర్చి! 

ర్వ/హభేదాన్స్యుఖ, light, fem, ద్రిహిభేదాః = “ ధాన్యవి శేషము. 

Red rice, Tx g(x, 

A year, af; అర్చిః = కిరణము, A ray 6 
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(చ్రాగ్న కరా) | విరోచనః॥! ఫు! ౧ - చన్ద్ర) = చంద్రు (డు, 

విరోచనాః। లిన ఇ౭క్ష; అగ్ని = అగ్ని, Fire, గ 

అర్మా..ః =సూవ్యండు, Sun, కష, 

(శేశేఒవ్సి వృజినో|  వృజినః॥ తి! శేశే= వండ్రుకలకును, Hair, 
క; (అపి) న॥ పాపముసకను, Sin; ఫు! 

శేశమునకును, Distress, క. 

విశ్వకర్మా (రసు విశ్వకర్మా! న్, ఫు! అర్క =సూర్యునికిని, 

రశిల్పినోఏ!. ౨౬౫1 గారం $n, శ్ సురశిల్చినోః = చేవశిల్పికిని, 
Architect of the gods, ¥afufad. 

ఆశా (యత్నో ఆత్మా! న్, ఫు! ౧ - యత్నః=యత్నము, 

ధృతి ర్బు రుద్ది న. Care, a7; ధృతిః = = థి థై_రగ్టము, Firmness, 

బ హా ప 
VY @ వ శ బుద్ధి = బుద్ది Intellect af¥; నభా 

వః = న్వభావము, Natural, disposition, 

ఇల్లా బ*=పరమాతే), The supreme 
లాలి 

Brahma, aa; వర్ణ ష= దేహము, Body, 

శ; (చ) జీవుడు, Sentient soul, కా, 

(శక్ర ఘాతుక మ ఘనాఘనః॥ వు! ౧-శ క్ర = బే వేంద్రునికిని, 

తె "వ స్దశా శ్రా) Indra, కక; ఘాతుక మ తెభ = చంపు 

భునాఘనాః॥ ౨౬౬ | న్యభావముగల మదఫుయేనుగునక్కు, 

A vicious elephant, తలగ ఇళ; వర్డు 

కాహ్రాః = వర్షించు మేసఘుమునకును పేరు, 

A rainy cloud, ize. 

అభిమానో౭.(న్రాది ఆభిమానః॥! ఫు! ౧ - అన్థాదిదశ్చే =ధనా 

దర్చే ఒజ్ఞానే ప్రణయ 'దులవేత వచ్చిన గర్వము, Pride of wealth 

హింనణోా। &c., లాగ ; అజ్ఞానే = అజ్ఞానము, Igno- 



అమరకోశము (తృతీయ 
పలల 

| rance ; ప్రణయ = ప్రార్థన, Request, 

IAT; హీంసయోః = హీంన, Killing, 

tear. 

గుణ A cloud, 3x; మూ ర్తిగుణే = కాఠరిన్యము, 
నిర న్య Bl ప Solidity, rfc; మునమ్॥ త్రి! మూే= 

కఠినమైన, 50116, ౫౭7, నిరన్త రే =దట్టమైన, 

Uniformly extended, ఇగ, ఇది లోవా 

ముద్గర, (మ%మ71 కైక ము స్తాకాంన్య 

'తాళాదులకును పీరు, Cymbal, 

నో (మేము ఘునః॥ వు! ౧- మేఘే = మేఘము, 
త్రిషు 

నార్వే ప్రభా, వనః॥! ఫు! ౧ = సూర్యే = లన! 

The sun, ల్లో; ప్రభౌ= ప్రభువునకును పే 

A king, 17. 

9 (మృగా జ్కే రాజూ! న్, ఫు! ౧-మృగా జ్యే = చంద్రుని 

నే నృశే)| కివి, ఇకా మ త్రియే = మే శ్రియ జాలి వానికిని, 
ఇగ; నృ పే _ఘామినేలువనికిని, ప్రభువున 

కొను పేరు, A 11082, రన. 

న్యా (నర్తకీ వాణిసీ!సీ! ౧-న_ర్వశీ= నాట్యమాడు (హ్రీ? 

) A dancing girl, axa; దూతౌ్యో = దూతి కా 

(ద్ర; Intriguing woman, gfaxr; మకా, 

A drunken woman, azna aft; వద్ధ 
వాణిన్యా అని పాఠము, 

వన్హా ని మపి) వాహిసీ॥వీ॥ ౧-న వన్త్యామ్ =నది, River, 

| ౨౬ ౮|| ఇళ్లు (అపి) సేనావిశేషము, An army, 

a7, 
వ్ర దిన (వజ హాదిసీ॥ న! ౧ వ్ర =వ జ్యాయుధము, 

The thunderbolt, ఇ, తటితౌ = మెజఫు, 
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Lightning, fama. 
(నగ్దాయా మపి), కామినీ! నీ! ౧ - వన్షాయామ్ = బదనిక, 

కామినీ! A climbing plant, @at; (అపి) విలాసిని 

యన (త్రీ; A loving woman, fuetfud, 

(త్వచ్చేహయోరవి). _తనుః॥ నీ! ౧-త్యక= తోలు, The skin, 
తనుః గగ; చేపహూాయోాః= చేహము, Body, కళ, 

త్రి! అల్బమెన, Small, sit ; సన్న మైన, 

Thin, vast. 

సూనా (ఒధోజి। సూనా! నీ! ౧- అధోజిపహీ( కా = కొండ 

హిగకా౭_ పిచ) ౨౬౯| నాలుక, The uvula, ౫7; (అవీ వధ 

స్థానము, Place of execution, ఇనా qfi. 

(కృతు విసార యో ప తానమ్॥ ష్న॥ ౧- క్రతు = యజ్ఞము, 

ర (స్రీ) వితానం (త్రిషు Sacrifice, ఇ; విసారయోః = విసారము, 

తుచ్చశే మ నేఒథ, Expansion, f{qeatt; తి! తుచ్చకే=రిత్త 

మైన Empty, ఇల) మే = మందుడు, 

Dull, బ్బ, 

శేతనం (కృతే శేతనమ్॥ న॥ ౧ - కృ త్యే= చేయ(దగినది, 

్రిత్రా వుపనిమ న్హ)ణే॥ An indispensable act, wi aq; 

౨౭౦|| కితే = చెక్కము, A standard or sym- 

bol, ఇళ; ఉపనిమ_న్హ)కో డా బృుహ్మణుల 

నిమంత్రణము వేయుట, An invitation, 

fae, 

(వేద స్తత్ర సం బ్రహ్మ! న్, న! ౧-వేదము, Holy writ; 

తపో బ్రహ్మ బ్రహ్మో తత్త సమ్ = పరమాత్మ, The supreme 

(విప్రః ప్రజాపతిః)! _|being, TMT; తపః = తపస్సు, D౭౪౦: 
tion, a7; ద్రిహ్మో! ఫు! విప్రః = శ్రైహ్మ 



462 అమరి పోళము [తృ తీ య 

యును IIa, ప్రజాపతిః= బ్ర 

(ఉత్సాహనేచ హీం గన్ధనమ్। న॥ ౧ - ఉత్సాహనే = ఆతా 

సాయాం నూచచే|హము, Perseverance, atx; హింసా 

చాపి) గన్గనమ్॥ ౨౭౧| యామ్ = హీంసిం చుట, Destruction, feat; 

నూచచే=ఎతి(గించుట, Hint, gaat; (అపి) 

ప్రకాశము, Manifestation, 

వాప జవ నాప్యాయ పము, Calcining ; జవన = వేగము, నpeed, 

నార్థకమ్) | ఇ] ఆ ప్యాయనార్థకమ్ = తృ ప్రిశేయుట, 

Gratifying. Za iar; వ్ర వీవావమునం 

గర(గిన బంగారు మొదలై న దానిని ద్రవం 

తరముతోం గూర్చి పొడిచేయుట, పాలు 

తోడుప్వైట, Causing to curdle, AIAN. 

వ్యజ్ఞనం (లాజ్వానే వ్యక్థ నమ్! న॥ ౧- లాళ్ళనే = గుంయితు, 

శశు నిపానావయవే 4 Mark, 1, శృన్తునిపానావయ "వేము = 
ఈ "ఈ ౮ అ 

ప్యవి)॥ ౨౭ ౨|| గడ్డము, మోసాలు, Beard, కాశ; తిమ్మ 

1 రి కుల ఎద a నము, Condiment; (సై ఫురువుల గసవ్యో 

వయవములు, Private part of male ort 

female, ఇగేగెక్షాళ, (అపి) క కారాదెవర్ల ములు, 

A consonant, qn. 

(స్యా) తౌలీనం కాలీనమ్॥ న॥ ౧-లోకచవాణే = లోకావ 

(లోక వాదే యుదే|వాదము, Rumour, sat, పశ్ళహి పకి 

పశ్వహి పహీణామ్)! శామ్ యుద = పశు నర పకులయొక్క. 

యుద్ధము, Combat of animals, Gale 

wr త్త. 
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(స్యా) దుద్యానం ఉద్యానమ్! న॥ ౧-నిన్సర ణో = గృ హాదుల 

(నిస్పర గే వనభే బే పృ|నుండి వెడలుట, Going forth, at గ్ 
యోజనే)! ౨౭౩|| ౯౭/౯ వనభే దే=శృంగారవుతోట, A 621 

den, ఇగ; ప్రయోజనే = ప్రయోజనము, 

Purpose, aT. 

(అవకాశ స్థితే) స్థానమ్॥న॥ ౧-అవకాశే = తావు, Place, 

స్ధానం ur; తెజపి, Leisure, gta; స్థితౌ = 

ఉనికి, Stay, Rafa, 

(కృిడాదొ వళి) దేవ చేవనమ్॥ న॥ ౧ - శ్రీడాదా = క్రీడ, 

నమ్! Sport or play, ఇళ, (అపి) విజిగీహ, 

Emulation, AAT; వ్యవహారము, Busi- 

ness, sqzIt; ద్యుతి, Splendour, gf; 

స్తుతి, Prause, tga; శాంతి Beauty, 

ఇగ; x8, Motion, భత (అపి 

లీలోద్యాన, Pleasure ground, zat; 

విలాపము, Grief, eT; జూదము, 
Gambling, a7. 

ఉస్ధానం న. ఉన్రానమ్! న! ౧ = పౌరుషే = పురుహ 

త చే నన్ని విప్లోద్దమె | ౪ i చే) A] టర ప్రయత్నము, Manly exertion, కళళ 

సన్ని పిస్టోద్లమే = కరార్చున్నవాండు "లేచుట, 

Getting up, Te1; (అపి) మలోత్సర్లము, 

Evacuating (by stool &c), ata far; 

హర్దము, J౦0y, కక. 

ఇఇ; త సే= సైన్యము, An army, dar; 

వ్యుశ్రానం (ప్రతి న్యు నమ్॥ న॥ ౧ - ప్రతిరోథే = అడ్డు 

రోభే చ విరోభాచర | పెట్టుట, Obstruction, slat; విరోభా 
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కే2వీచ)! చరణే = ప్రతికూలము చేయుట, Opposition, 

గల; (అవి) స్వాతం త్ర సకృత్యము, Inde- 

pendent action, ఇష ఇల్ నమాధి 

మానుట, (6629108 meditation, a1 

శా. 

(మార ణే మృతనం సాధనమ్! న ౧-వారశే = చంపుట, 

స్కాశే గతౌ ద్రవ్యే ముకి ఇగ మృతనంస్కా_ రే= మృతుని 

౭_ర్గ దాప నే! ౨౭౫| నంన్క_రించుట, Obsequies, ఇ fat ; 

నిర్భ రృనోప కరణాను గతౌ = గమనము, Motion, Tad; ద్ర, వ్యే= 

వ్రజ్యాసు చ) సాధ వ స్తువు, Substance, wealth, కలగి ; అర్థ 

నమ్ | దాపనే = అప్పువుచ్చుకొన్న యర్థము నిప్పిం 

చుట, Enforcement of the payment 

of debt, mu శ; నిర్భర్శన = సాధిం 

చుట, Accomplishing, ram; ఉప 

కరణ= ఉపాయము, Means, zm; అను 

వ్రజ్యాసు = వెంట బోవుట, Following, 

గతి ఇల; (చ) సైన్యము, An army. 

₹215 మేఢ)ము, The penis, fara, 

నిర్యాతనం (వైర నిర్యాతనమ్! న॥ ౧ = వైరశున్ణా = పగ 

శుర్ణా దానే న్యానా సాధించుట, Revenge, ఇడ; దానే = 

ర్పుణేఒపిచ)! ౨౦౬! దానము, Gift, ఇగ; న్యాసార్పణే= దాచ 

బెట్టినది తిరుగ నిచ్చుట, Delivery of ౬ 

deposit, aaraa @terar; (అవి. అప్ప 
(తీర్చుట, Payment of a debt, xm gral 

వగననమ్! న! విపడి = ఆపద, Calamity 

fafa, భ్రంశే=పడుట, Fall, ఇ₹గగా కామ? 

'కోప జేదో పే.= కామ క్రొాధములవలన బుట్టన 

| (స్ర్రీద్యూ కాది సష్పవ్యననము, Vice, xan 
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వ్యననం (విపది! పత! న్, న! అఫీలోమ్ని = అెప్ప 

ఛ్రంశే దోౌే. కామజ వెండ్రుకలు, Eye lashes, att, కిజ్ఞు ల్కే_ = 
గప 

క్రిబ్ఞ ఆశే, తన్హా గద్యం 

ఒప్యణీయసి)! ౨౭౭| 

అకటేవు, Filament of a flower, నాలా, 

తన్నా (ద్భంె = సూత్ముమైన నూలు మొదలైన 

దాని తునుకలు, A $hort thread, ra 

qr; (అపి) పక్షుల తుప్పుడు, A wing, 

ఇళ్ళ, 

(తిథి భేచదే తణే, పర్వ! న్, న। తిధిభే చే= పున్నమ మొద 

పర్వ లైన పర్వతీథులు, The full and change . 

of the moon, fn, వణే = ఉత్సవము, 

Festival, qq; పున్నమ పాడ్యమి నంధి 

కిని కణువు, A knotor joint, af; 

పృస్త్థావము, A chapter, Tx ead, 

వర్త (శత్రచ్చ వర్త! న్, న! నేత్రచ్చచే = జెప్పు, 

"దేఒధ్వసి)! Eye lid, ఇళ అధ్వని= తెరువు, A road, 

SEED 

(అశార్య గుహ) కౌపీనమ్! న॥ అకార్య = చేయ రానిపని, 

కాపీనే An unfit act, aI; గుహ్వే = గుహ్యము, 

Privy part, aH ww; (ప) గోచి, Cove- 

ring of privy part, sts. 

నమెధథునం (సబ్బతె' మెథునమ్! న॥ నంగతేి = సంబంధము, 

రతా). ౨౭౮| Union, ఇళ్ళు రతౌ = సురతము, ౦౫౪- 

lation, Td. 

ప్రధానమ్। న। పరమాత్మా = పరమూాత్త, 
ప్రధానం (పంవనా 

త్నాథిః) The supreme soul, ఇరగ, ధీః = బుద్ధి, 

Intellect, g(a; ప్రకృతి, Nature, gla; 

వ్ర వభాసి, Minister, ఇళ ము ఖు డు, 

80 
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Chief, gfuat. 

ప్రజ్ఞానం (బుద్ధిచి ప్రజ్ఞానమ్!న। బుద్ధి = బుద్ధి, Knowledge, 

హ్న యాః) జ, చిహ్న యోాః= గుజుతు, Token, fag. 

wT A జన సమ్॥ న! పపష* = సుప ము 
ప్రస నం (ఫుష్పు త ఖ్రుయ్య ప్రయ, 

ఫలయోాః) A blossom, కృత; ఫలయో:ః = ఫలము, 

a fruit, గల. 

నిధనం (కులనాశ  నిధనమ్॥! న॥ కుల=కులము, A family, 

"యూ$)॥ ౨౭౯ కాలా నాశ యోః=నాశనము, Death, am, 

రద్దే (రోదనా క్రన్దనమ్! న। రోదన = వడ్పు, 14 660128, 

2ఒహ్యానే) ఇ₹జ్ళగ అహ్యానే = వీలుచుట, A Calling, 

ITE. 

యా వర ,॥| న్, న! చేవా = చేహమునకును, 
వర్ద (చేవాప్ర వ, గ్రీ SN లా 

మాణయోా 8)! Body, కక్ష; పమాణయోః=కొలతకును పేరు, 

Measure, ATT. 

(గృహ చేహ తి ధామ! న్, న! గృహ = గృవాము, 

ట్ప్రభావా) ధామ A house, శల; "దేహా = చేహము, Body, 

కక త్విట్ = కాంతి, Light, if; వ్ర 

వొ = ప్రభావము, Dignity or majesty, 

XAT. 

(న్యథ చతుపష్పు భె! నంస్థానమ్! న॥ చతుప్పథ = నాలుగు 

౨౮౦| సన్ని వేశే చ) | తెరువులు గూడిన దిక్కు, MeetIng of 

సంస్థానం four roads, aie; సన్ని చేశే =సన్ని 'వేశము, 

An open place near 2 town, afm; 

(చ) ఆకృతి, Form, ia ; మరణము, 

Death, జహా; స్నీవేశ మనగా అవయవ 
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| రచనా విశేష మని కొందబు, Configu- 
ration; ఊరి చుక్టునుండు బయలని కొందణు, 

లత (చిహ్న ప్రధా, లకు! న్, న॥ చిహ్న =గుబుతు, Token, 

నయోాః) | ag; గ్ర థానయోః = ధ్రథానము, Chief, 

gE. 
అవాదనే (న పి ఆ చ్చాదనే (నంపి ఆవదాఇదనమ్! న॥ నంవీధానమ్ = వ(శ్ర్రము, 

ధాన మపవారణ మి, Clothing, ఆ; అపవారణమ్ = కప్పుట, తముంభీ)॥ ౨౮౧|| 
బే Covering, mT. 

ఆరాధనం (సాధనే ఆరాధనమ్॥ న॥ సాధనే = సిద్ధించుట, 

స్యా దవాపా తోవ శే Accomplishment, హ్ అవాపొ= వ్రౌక్తి, 
2_వీచ)। Attainment, కాగి తేషు = సంతోషి. 

చుట, Gratifying, raft, 
| 

అధిస్థానం (చ క! అధిస్థానమ్॥ న! చక్ర = బండికన్ను, 
వున ప్రభా వాధ్యాననే వ పట్టసము, A town, 

హ్యపి వ; ౨౮౨|| కాకర; ప్రభావ = ప్రభావము Dignity, 
mam; అధ్యా న నేవ్యకి = ఆఈ(కమించుట, 
Approach, sreaa, 

రత్నం ధ్వకాకి| రత్నమ్ న న్వజాతి శ్ర స్టే. = స్వజాతిలో 

స్తే 
bh గ్రే స్టే2-పి) $మెనది, lXc౯ellent of its kind, ta; 

(62 వీ) నజ్బములు మొ! మణులు, A ౭m, 

afar. 
వనే (నలిలకాన నే) వనమ్! న॥ నలిల = ఉదకమునకును, 

Water, 1rd, కానచే=అడవికిని, Forest, 
IT, 

తలినం (విర లే) తలినమ్! వ్ర! విర లే=వలుచనిది, Thin, 
సో కే) వెళ్ల; (ప) నెర్భలమైనడి, Clear, షల; 0 
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'సోశే=ఇంచుకంత, 502211, త, 

(వాచ్యలిజ్జా _స్తథో ఉత్తరే = ముందు. చెప్పగల నాంతేశ బ్బ 

త్త ల్సే॥ ౨౮౩! ములు, తథా = ఆ తలీనశబమువలె, వాచ్య 

లిజ్లాః =వి శేస్యలింగము గలవి, 

నమానా (న్సత్స,  సమానః॥ త్రి! నత్ = న జనునికిని, 

మెశే స్యుః) Virtuous, ఇళ; నమ = నదృ్భశమయిన 

దానికిని, SఏiMilar, ఇళాళ్ళి ఏకే= ఒక్క కున 

వ స్తువునకును పేరు, 5206, ౫౫1. 

విశునా (ఖలసూ| పీరునః! త్రీ! ఖల=దుర్దనునికిని, Wicked, 

చకా)! కశ; నూచకొ=కొంజెగానికినిపేడు, TAle- 

bearer, gradi. 

హీన న్యూనా (వూ పీనః-న్యూ నః! త్రి! ౨- ఊన = తక్కు 

నగ వ్ల్యా) వైన, Deficient, శబ, గా = సిందింపం 

దగిన, 12002016, fax. 

(వేనశూకా) తర తరన్వీ! న్, త్రి! "వేగి = వేగముగల, 
స్వినా। త౮ల౮॥ Swift, ఇ శూరా = బలవంత మైన, 

Valiant, quar. 

అభిపన్నో (ఒప అభిపన్నః। లీ! అపరాద్ధః = = అపరాధము 

'రాద్భా'౭.రి గన్త వ్యా చేసిన, Guilty, arf; అర్మి్యన్త ఆ శ త్రై Jo 
పద్దళా వప)! వులచేత, బట్టువడిన, Fugitive, subdued, 

జ! ; హ్యాపద్ద తావవీ = అపదం బొందిన, 

Involved in calamity, srqz. 
ఇతి నాన్లాః నా న్తనానార్థ కళ బ్బములు ముగి సెను, 

కోలాపో (భావే కలాపః! వు! భూవన్రే = తొడను An 

బర్రే తూణీ రే నంవా Ornament, ఇగ; బశే = నెమలిపురి, వ 

63 
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శా పపి)॥ ౨౮౫! | Peacock’s tail, ఇగ గా; తూణీ రే = 

లపొది, A 611761; నంహతావపీ = | 

హాము, Multitude, ఇతః, 

(పరిచ చే) దక పరీవాపః॥ ఫు! పరిచ్చ'చే= గుడారము 

అనది Turniture, 1a ఇల! 

పర్యుప్తా = వెదబ్యైట, Sowing art 
58 (పర్యుప్తై నలిల 

తే)! 
ఆ సలిలస్థిత " =నీళ్లు నిలుచుట, నt2 

water, zg gut 1; (ప) నీళ్ళ 

|పట్టు A place of water, atdt aT 

పరిచ్చద మనంగా పరివారమని క" 

| Retinue, ఇలాగ. 

(నోధు స్లోస్టపతీీ. నోపః॥ వు! గోధుక్ = గొల్ల 
గోపా A herdsman, Tag ; గోప్టపతీ.: 

జశలువాండు, The head of a co 

wrt ఇ arf¥n; (ప) రాజు గీ 
rar; అనేక గ్రామాధికారి, Super 

ident of a District, aramfaardl. 

(హరవిస్ణూ) వ వృహాక పిః! వు! హార = శిన్రనికి 

పాకీ! ౨౮౬ విష్ణూ =విమ్ణువునకును, fa; (పు 6 
ఇగిళ్ళా ఇంద్రునికిని పేరు, క్షా, 

చాప్పు (ఊహా చావ్పః! వు! ఊమ్మ-=అవిరికి V 
| “Er | ఒం 3 

శ్రే) ఇగ, అశ్రు = కన్నీళ్లకును వేరు, | 

sia. 

కశిప్రుః॥ ప్న॥ అన్నమ్ = అన్నమ కనిప (నన్న, 
ఎ గ ర ఆచ్చాదనమ్ =వస్ర్రమ మాచ్చాదనం ద్యయ 

మ్)! Clothing, ఇలా, ద్యయం = ఈ రెంటి 
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Food and clothing, ఇఇ qq. 

తల్పం (శయ్యాట్ట తల్పమ్॥ న! (పా) ఫ్రు॥ శయ్యా = పొన్ను! 

దా రేను) కును, A bed, ఇంగా? ; అట్ట = అట్టళ్లకును 

An upper story, షసొల; డా శేషము = 

చెంజ్ఞామునకును చేరు, A ౪16, ళో, 

(స్తమ్బేఒవి) విట, విటపః॥ ప్న! సమే = క నవుగంట, 

ప్రో (2. స్ర్రీయామ్)। |A cluster; (అపి) చిగురు, A Sprout, 

og ei maT; కొమ్మ, A branch, eta. 

పాప్పరూప నురూ| ప్రా ప్పరూవః - సురూపః - అభిరూవః॥ త్రి 

పాభియాపా (బుధమ | 3-బుధ=విచార్టంసునికిని, Learned, జా 

నోజ్ఞ యోః! భేద్యలిజ్షా మనోజ్ఞ యోః = ఒప్పెడివానికిని పేరు, 
అమి, Pleasing, aad. 

(కూర్మీ వీణాఫేచే కచ్చపి! నీ! కూర్తీ = ఆడు తాంబేలు, 

ఒపి) కచ్చపి! ౨౮౮| A female turtle, గాలా! ఇకా, వీణాభీ"దే = 

ఇతి పానాః సరన్వతి ఏ, A lute, dium, 

పా స్ప నానార్థ క శబ్దములు ముగిసెను, 

[(రవస్షైవుంసి) శేఫః రవశ్లే=రవర్లమునకు వేరై నపుడు, 
చే (స్స్యాత్ కల్సి స్థ “౯ ఇ కల్సి 'తే=కుల్సితునికి చేరై నపుడు! 

వాచ్యలిజ్ఞక)] ఇ Vile, mfaa, 

ఫా_న్త నానార్థ క శబ్దములు ముగిసెను, 

Ce 
| 

ఇతి ఫొనాః 

(అనరా భవన శే ( 

౬. జ్యే) గస్టర్యో (దివ్వ 
గాయ 'నే)। 

గన్గర్వః॥ పు! అ_న్షరాభవస శ్ర (= అంతర 

వీశాచము, The soul after death and 

previous to its being born again, కొర; 
అ్వే=గు జ్ఞము, A horse, ఇళ; దివ్యగా 

యడ = “దేవలోకమునందు పాడునట్టి విశ్యా 
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musician, ISR #1 IIA. 

కమ్చు (ర్నావలయే.  కమ్బుః॥ వు! వలయీ = కడియమునకు 

శ) A ring, ఇత; శ = శంఖమునకు 

A conch or shell, x. 

ద్విజివ్యూ (నర్చ ద్విజిహ్వాః। వు! సర్ప = నర్చుము, A s 

సూచకౌ)॥ ౨౮£||pent, ఇగ సూచకా = కొండెగాడు, 

informer, grat. 

వూర్వో (౬న్య! వూర్వః॥ వ్రి॥ పాక్ = పూర్వదిక్కు 
లిజ్ఞః పాగాహా ఫుం WV 

నుండునది, Eastern, రశ, పూర్యకాల 

బహు శ్వోఒవి పూర్వ నందలిద, Prior, 11; పూర్యాః॥ 

జాన్) బ్ పూర్వజాన్ ఆహ = పూడ్వలైన క 

వీతామపోాదులు, Forefathers, ఇన, 

బహు ల్వే2-పి= ఫుంలింగ బహువ చనములః 

వర్తించును, గంధర్వ ద్విజిహ్వా పూర్వ 

ములు “వబయోరశేదః” అనుటచేత 

శాంతములయందు. జెప్పంబడియెను, 

ఇతి బాన్తాః చాన నానార్థకశ బ్బములు ముగిసెను, 

కమా (ఘకేభ.. కుమ్ళుః॥ వు! ఘట = కడవకును, A ] 

మూన్దాంచె) గగన ఇభమూన్దాంతే " = ఏనుగు కుంభ స్థల 

'నకును పేరు, Frontal globe of an ¢ 

phant s head, ఇంగ ఇ gH. 

డిమ్భూ తు (శిశు డిమ్భుః!పు! శిశు = శిశువునకును, A 01 

చాలికౌ)॥ ౯౦|| గాళ్లు; బాలిశౌ = మూట్టనికిన వీర, 

ignorant man, జ. 

(స్థూణా _సృమృః ఫు! స్థూణా = కంబము, Pil! జో 
గ) 

ఆం ఇ 
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జడీ భావా) qr; జడీభావా = ద్రూన్పడియుండుట, 

| Insensibility, క. 

గ్రొలోచనా)। Brahma, ఇళ; గ్రిలోచనౌ=శివ్రనికిని పేరు, 
Siva, farm. 

ఫ = హునకో The (కుతీ భూరిణార గర్భః।! ఫు! కుఖ్సీ = కడువునకును, 

కా) గర్భాః belly, గచ; భూ)ణ=కడువులోని తిశువున 

కును, A foetus, 7; అర. క = ఛాలునికిని 

చేరు, A Child, fry, 

విన్రమృః (ప్రణయే విస్తమృః॥ ఫు! పసణయె = పరిచయము, 
2విచో! వాం! | Acquaintance, ufitax, (అవి క్రీజాకల 

హాము, Playful dispute, ఇవా qr Tet; 
విశ్యానము, Confidence, fara, 

(స్యా జ్భేర్యాం) దున్తుభి 8॥ భర్యామ్ = భేరి! 'పేరయినప్రుడు॥! 
దున్లుభిః (ఫుంసి న్యా | A large drum, ఇచ, అశే=పా-చీకల 
దే) దున్దుభిః ((న్రీ|! యందుండు ఇ తిగకు చం నపుడు! నీ॥ 

ఎవి యై యామ్)! A die, aT; అత మనలా పాచిక లని 
కొందు, 

| (న్యా నృృహారజనే కుసుమృమ్! న॥ మహారజనే = కునువు 
వో (5 పువ్వు, Safflower, కెత్రగౌం; వపు! కరెకే= 

న్ కమండలము, A water pot, కౌగ్షాకాశా, 

(త త్రియేజకి చ), నారి] క్ష తి యీ క్ల తియుండు, గల, 
నాళ (ర్నా) (అపి) విజిగీమడయన రాజు An tmperor, 

aamaqdf ; ప్స॥ బొడ్డు, Navel, arf వ 
స్వీ] బండికంటినడుము, Nave of a wheel, 
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శ్ర; ప్రధానము, Chief point, ఇEqard; 
~~ 

కస్తూరి Musk, meq. 

సురభి (రవి చ శ్రీ సా నీ! గవి=ఆవు, A 060%, 11; 
యామ్) ) వు! వసంత రువ, Spring, qua షొర్ర; 

ల మంచిపరిమళముగల, fragrant, 

wR చాల, మనోవహార మెన, Pleasing, Ad1Iat 

చ) ఇష) సభ్యే = సామాజికుండు, One ౦12 

company, ఇకక (చ) నమూహము, 

తం assembly, ఇళ్ళ, ద్య్యూత మందిరము, 

లే gambling house, ga ara. 

(త్రిమ్యధ్య మే. 2పీ)| వల్ల భః త్రి! అధ్య వే = అధ్యముండు, 

వల్ల భ 8|| ౨౬౯౨| గై superintendent, wea; (అపి ప్రియ 

మయినది, Beloved, fax. 

ఇతి భాన్తాః భా న నానార్గకశ బ్బృములు ముగి సెను, 

(కిరణ వ గవశా) రళ్ళ్మిః! ఫు! కిరణ = కిరణము, A ray of 

న్టీ ఆరగ light, ర పగవౌా=పగము, A rein 
రు ర్ Gy nn ) 

aqrrzeit. 

(కవి భేకౌ) ప్లవ| _స్ప్లవబ్లమః॥ వు! కవీ = §*8, An ape, 

జమా! ఇ, భేకా=కప్ప, A frog, గణ 

(ఇచ్చా మనోభ కామః॥ ఫు! ఇచ్చా = ఇచ్చ, Desire, 

వా) కామొ ఆళి వమునోభవా = మన్మథుండు, Cupid, 

శల; కామమ్! న॥ = మిక్కిలి, Much, 

ఇక్లగ. 
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(శ "ర్యోదో్యో గా పరాక్రమః! పు! శె”ర్య = సామర్థ గమున 

పరాక్రమౌా। = ౨నార! కును, Power, valour, aa; ఉద్యోగె= 

పేయవలయు పనులం (బ్రారంభించుటకును 

Exertion, Tal. 

ధర్మా: (పుణ్య ధర్న్మః॥ ఫు! వుణ్య = పుణ్యము, Moral 

యమన్యాయ స($భ|Aand religious merit, కాళు యమ = 

వా౭చార సోమపాః,। యముడు; న్యాయ = నీతి, Justice, #17; 

స్భభావ = న్వభావము, Nature, ETA; 

ఆచార = ఆచారము, Usage, ఇఇ; 

సోమపాః = సోమయాజి, ఇగాషనో! ; (ప) 

యజ్ఞము, A sacrifice, 43. 

(ఉపాయ పూర్వ ఉపక్రమః॥ వు! ఉపాయపూర్వ ఆరమ్మః= 

ఆరమృ ఉపథా వా) ఉపాయము 'నెజీ.గ యారంభించుట, 1611- 

సుష కృమః॥ ౨౯! berate undertaking with knowledge 

of means, ₹7ణనగ; ఉపధాచ = అమా త్యాదు 

లను పరీవీంచుట, Test of honesty; (అపి) 
ఇది మొదలని చెప్పుట, Commencement, 

(వణిక్సథః వురం, నిశమః॥ ఫు! వణికృథః = అంగడివీథికిని, 

వేదో) నిగమో A market, amt; ఫురమ్ = పట్టణమున 

కును, A town, షకల వేదః= వేదమునకును 

శే, Holy writ, కళా, 

(నాగరో వణిక్ )। నైగమః॥ వు! నాగరః=పట్టణమందున్న 

నైగమా (డ్యా) వాడు, A ౮tizen, ₹fణ, వణిక్ =వ ర 

కుడు, A trader, =a, 

(బలే) రామో (నీల రామః! ఫు! బలే = బలభదుండు, qt; 

బారు సీతే త్రిషు)! త్రి! సీల=నల్లనిది, Black, 11; చారు= 
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ఒ"ప్పెడిది, Pleasing, ఇఇ, సిలే= తెల్లనిది, 

. ఫై 
White, ETD 

(శ గ్షాది పూర్యో | ఫు = = గ్రామః॥ వు॥ క్రబ్ల =శబ్బము, ఆది= మొద 
బ్బ న్దేఒవి, (గ్రామః లయిన శ బ్బములు, పూర్వః = పూర్వ 

మందుండిన ఫుడు, బ్యన్దె = సమూహమునకు 

పేరు... శబ గామః,  గుణగామః అని, 
0 నూ 

A multitude, aqz; (అవి ఊం॥!ని, 

A village, diz ; స్వరసమూహమునకును 

పేరు, An octave in music, agxqt, 

కాన క్ర ఏక మః॥ ఫు! కానాి=ఆః ( నా చ) విక్ర క్రమ! ఫు శ్రాన్నె ఆ కృమించుటకును, 

మః। A stride overcoming, fix; (చ) పరా 

కృమమునకును చేరు, Valour, TxA, 

న శ్ 

నమః (సో ల్రఒ సోమః! ఫు! స్తోత్ర =సోత్రము, Praise, 

ధ్వశే బృ స్టై) ఇగాణా ; అధర = యాగము, A sacrifice, 

SEE బృ నై=సమూహాము, An assembly, 

7. 

జవ (స్తు కళళ జహ్మః! వు! కుటిలే = వంకర మొనది, 

2ఒలసే)! £2|Crooked, జాణ అలసే=మందమయినది, 

Slow, lazy, ఇళ్ళ. 

గుల్హుః॥ ఫు! రుక్ = గుల్ఫరొ గము, 

A disease of the spleen, gard ; 

_స్రమ్బ = = పెద, A bush, gx mrt; చృీనాః= 

చీనావఏిశేషము, Body of troops consist- 

(రుక్ స్ప 

ing of 9g platoons, Yar. 

జామిః (స్యనృకుల| _ జామిః (పొ) యామిః! సీ॥ న్వనృ = 

(శ్ర యో); తోడబుట్టినది, తీ sister, ఇక; కుల 
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(ప్రీ యోః=కుల స్త్రీ, A chaste woman, 
- 
కాళ్ళ) జామి! అవ్య॥ = ఆలన్యము, చల, 

(మతి తానో శమా॥సీ॥ వీతి= భూమికిని, The earth, 
తమా (యు శే) త్ qe; అన్యః = ఓర్సనకును, Patience, 

(శే హితే ₹గగ న॥ యు శ్లే=ఉచితమైనదానికిని, Fit, 
9౯౮ | TIT; త్రి! శ_స=నమద్ధనికిని, Able, ఇగాష్, 

హీలే = హీతునికిని పేరు, Benevolent, 

feat. 

(త్రిషు) శ్యామా, శ్యొమః॥ శ్రి! హరిత్ = పచ్చని దానికిని, 
(హరిత్కృన్నా) శా Green, zr; కృహై= నల్ల నిదానికిని, Black, 

మా (స్యా చ్చారిజా | mr; శ్యామా! సీ! శారిణా=సుగంధపాల 
నిశా) కును, Convolvulus argenteus; నిశా = 

రా త్రీ కీని వేడ, Night, tra, 

మం 

తి హు) త్రీషు) 

లలామం (వుచ్చ లలావుమ్ (పా) లలామ, న్, న 
వస్తానా చ పుచ్చ = తో, A tal, ఇ, సుణ) = తిల 
ధాన్య తుము) ॥ కము, A Mark on the forehead, f్షణణ 

౨౯ ౫|| అశ్య= గుజ్రము, A horse, drier, ాసోూ = 
ఆభరణము, Anornament, qmtor 5 
(వ్రధాన్య = ప్రథానమయినది, Chief, TTT; 
కితు="ముక్కె_ము, Flag, ఇళ. 

సూత (మధ్యా! నూక్షుమ్ ప 
తను న $ మ్! ర్త! అధ్యాత్నమ్ = పరమా త, 
2 The supreme soul, ఇలానా. (అవి) నంల 5 సలు 

మైనది, AN atom, ఇరా, 
వపాషడా వ నే జగ దౌ ప్రధానే) వ్రథమమ్! క్రి! ఆడా= మొదటిది, Pirst, పథమం (తివు)। నా ల Uy Uy ఇళళి వ్రధానే = ముఖ్యమయినది, Chief, 

నః. 
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వాహా (వల్లు ప్రతీ వామః॥ శ్రి! వల్గ్లు=మనోహరమయినది, 
పొౌడ్యా) Pleasing, adit, ప్ర వ్రీపౌ= ప్రతికూలమయి 

నది, Reverse, afige, 

వభమా (న్యూన అధవమః॥ వ్ర! స్య్యూన = కొదువయొనది, 

కుత్సిత | 3001 Low, ఇ KE కుక్సితే" = సిందింప(బడీనది, 

(Vile, faa. 

(జీర్ణం చ పరిభు రక్తం యాతయామమ్! త్రి! జీర్ణంచ =చివికినది, 

చ) యాతయామ (మి 01౮, qT; పరిభు క పద అనుభవించ 
దం ద్వయమ్) |బడినది, Used, sqrt fiat gar, 

ఇతి మాన్హాః | మా న్తనానార్గకశబ్దములు ముగిసెను, 

(తురజ్ఞ గవడౌ) తాగ ్యః॥ వు! తురంగ = గుజ్జమునకును, 

ఫైన A horse, Tet, గదడౌ = గరుడునికిని పేరు, 

Garuda, ఇ7శక. 

(నిలయాపచయా) త్షయః పు! నిలయ =వ్రంటికిని, A house, 

శుయా॥ 30౧| ఇర) అపచయా = నాశనమునకును శే 

Destruction, ఇష, 

శ్యశుర్యా (దేవర శశుర్యః॥ ఫు! చేవర = మగనితోడ. 

శ్యాలా) 'బుటినవాండు, Husband’s brother, శ; 

శ్యాకా = అఆలితోడం బుట్టిన వాండు, Wife's 

brother, are?. 

భాతృ వ్వా భ్రాతృ భ్యతృవ్యః॥ వు! శ్రాతృజ జ= తోడయిట్టిన 

జద్వహా। వాన కొడుకు, Brother's son, a, 

ద్విహా=పగ వాండు, An enemy, 42. 

పర్హన్యా (రనదబే నే, పర్షన్యః! పు! రనత్ = ఉజుముచున్న, 

నా) ౨ అబ్బ మేఘము, A thunder cloud, ఇహాగ- 
© 



హ్రీ 

| ఇ AT; ఇన్లౌ) = ఇంద్రుడు, Indra, జో. 

(స్యా) దర్యః (స్వా అర్యః॥ ఫు! స్వామి= ప్రభువు, Master, 

మి స్ శ్యయోః)! ఇగ; వె శ్యయోః = వైశ్యుడు, Vysia, 
దాం ని (+n 

ఇష్షల, 

తిష్యః॥ వు! ఫుస్యే = పుష్యనతు త్ర మున 

కును కళ ఇ; కలియుగే = కలియుగ మున 

కును పేరు, గగ, 

తిప్యుః (వుహే కలి 

యుగ) 

పర్యాయా (2._వ పర్యాయ ః! ఫ్ర! అవన బే = అవనరవము, 

నే శ్రమే)! Opportunity, saa; రమే = వరయను, 

Succession, A. 

ప్రత్య యో (2..థిన ప్రత్యయః! పు! అధీన = అధీనము, 

శపథజ్ఞాన విశ్వాన వా | Subjection, ఇళ్ళు. శపథ = శపథము, 

తుము! రద్దే) కేద్ర) | 0౬6, ఇ; జ్ఞాన= తెలివి, Knowledge, 
ఇగ విశ్యాన=విశ్యాసము, Trust, far; 

క్వంతువు= హేతువు, Cause, m1; రన) = 

అవకాశము, A hole, కెఇ; శబ=క్ళ తదిత 
ది ల-థై 

ములు మొదలగు ప్రత్యయము, An affix, 

Tad. 

ను ఫు! దిర్గ చవ = ప థానుశ యో (దీర్భ అనుశయ; ప్ర! దీర్గ ద్వేవ దీర్ధ ద్వేషము, 

ద్వేపానుతాపయోః) An old enmity, quart, అనుతావ 

యోః = పశ్చాత్తాపము, Repentance, 

భ్ న. 

న్థూలోచ్చయ (న, న్ధూలోచ్చయః। ఫు! అసాక ల్యే = నంపూ 
సాక ల్యే గజానాం మ రృముగాకుంతుట, Incompleteness, sor; 

తరమైన, గతే = (తీవ్రమును మందమును 
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| కాని) గమనము, An elephant’s middle 

pace, zr ml Axel ఇల, 

నమయః॥ ఫు! శపథ = శపభధ్గము, An 

_చార కాలసిద్ధాన్త oath, ఇళగా ఆచార=ఆణారము, Usage, 

గంవిదః)। MIT; కాల = కాలము, Time, ౫1; 
సిద్ధాన్త యు సిద్ధాన్తము, Demonstrated con: 

సమయ (శృపథా 

clusion, ఇజం, సంవిదః= జ్ఞానము, ar, 

నంశేతము, Convention, aftqrat; మొద 

అయినది. 

(వ్యననాన్యశుభం అనయః! ఫు! వ్యననాని = జూదము మొద 

దైవం విపది) త్యనయా లైన స_స్పవ్యసనములు, Vice, బాగా, 
(స్ర్రయః)! 90౫! అశుభం జ బై వమ్= పూర్యమునం జేసిన యశుభ 

కర్మము, Il fortune, ga; నిపల్ = 

ఆపద, Calamity, rua, 

అత్వయోా (ఒతి  అత్యయః॥ ఫు! అతిక్ర మే = అతి కృమిం 

శ్రమే కృచ్చే) దోసే | చుట, Transgression, చల కృచ్చ్ర = 
దగ్భో౭.ష్య) దుఃఖము, Distress, కణ; దో"పే=దోవము, 

Fault, x1; దగ్హే=దండము, Punishment, 

కక; (అవీ) నాశము, Destruction, ఇగ, 

(థా ఒపది యుస్ధా నంపరాయః॥! వు! ఆపది = ఆపద, Cala- 

యతో) న్పంపరా | nity, ur; యుద్ధ = యుద్ధము, War, gx; 

యః ఆయతో్యోః = భవిష్య త్కాలము, Futurity, 

afar. 
వూజ్య (స్తు శ్షశు వూజ్యః॥పు॥ న్వశు రేచ=మామ, Father- 

లేఒవిచ)ు! 30౦౬| 112౪ ag; (అవి పూ జా రండు 

Respectable, కషం 
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(పళ్చా దవస్థాయి| సన్నయః! వు! పశ్చాత్ అవస్థాయి 

బలం నమవాయశ్ళ) బలమ్ = సేనకు వెనుకనుండు దుముదారిపొ6ంజు, 

నన్నయాా। Rear guard, ఇగ we; నమవాయః = 

సమూహము, Multitude, TE, 

(నద్ధాశే సన్నివేశే. నంస్త్యాయః! వు! సద్ధా లే =సమూ హాము, 

చ) సంస్థా ప్రియః Assemblage, చణ; నన్ని వేశే = ఊరిచ్యు? 

నుండు బయలు, Vicinity, Te; (చ) 

గృవాము, A house, xt. 

ప్రణయా(స్త్వ్యమో!| ప్రణయః॥ వు! విస్త ్భ = పరిచయము, 

వ్స్తృమ్భ్ యా ప్రై Acquaintance, HEE) 5 యూని = అడు 

నూణో,) గుట, Solicitation, ఇగ! న మాణః = 

ప్రేమ, Affection, HA, 7 

(విరోభేఒ.ప) సము సముచ్చ/యః! ఫు! విరోభే = నె రము, 

చృ/యః। Enmity, శిర (అవీ) పొడను, Elevation, 

అల[క్ష. 

విషయా (యస్య _విషయః! వు! యన్య = ఎవనికి యః = 

యోస్టాత _నత్ర శ్రా ఏది జాత = పరిచయము చేయంబడునో, 

దిశే ప్యవి)! 5౦౮| తత్ర =అది, Subject matter, చా వ" ది 

శరం శ బస్సర్శరూపర నగం ధములు, Obiect 

of sense, faa araat; (అవి) చేశము, 

Country, ఇనా. 

(నిర్వానేఒపికపా కపాయః॥ప్ప్న। నీర్యాసే = కపాయము, 
యా (= స్మ) Infusion, ఇళాళాా (అపి) ఒకరు, Astrin- 

క మైపూత, SఏMearIng, perfume, 

Yq, 

) (సభాయాం చ) పకి శృయః। ఫు! నభాయామ్ = నభ, 
ప్రతిశ్రయః। Assembly, at; (చ) ఉనికిపట్టు, Refuge, 
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ar, గృహము, House, ఇగ. 

ప్రామో (భూమ్న క | ప్రాయః! వు! భామ్ని = బాహుళ్యము, 
_న్త గమనే, Frequency, age; అ స్తగమచే = మర 

ణార్గ మె యాహారము తేక యుండుట, 

Starving oneself to death, ఇసి ¥ fui 
| గస ఇదికాక నమాసమునం దు త్తర 
పదముయిన నద్భ శార్థమగును, Similar, ఇళ! 

7 ఇగ 

మన్యు (క న్యే మన్యు ః॥ ఫు!! దై న్యే= దై న్యము, Dis- 

~  itress, did; క తె = యజము, Sacrifice 
కత” క్రుధి)! 30|| ప [5 వ 
Uy లు క్ర ధి=కోపము, Anger, ఇగా, 

'పహూసోంపస హ్నృమ్॥ తి॥ రహస = (రహస్యోపస్థ యో) గుహ్యుమ్! తి హన్య = దాంచందగినది, 

ర్ల హ్యాం గీ secret, Tజచ; న ఉపస్థ యోః డా (స్రీ 

|ప్రురువు గుహ్యావయ వము, Privy part, 

న; 1ఫు! తాంబేలు, Tortoise, శశ, 

సత్యం (శపథతథ్య సత్యమ్! న॥ శపథ = ఆన, An 02, 

యో)! క్రి! తథ్య యోః = నిజము, Lruth, 

ఇ; యుగశేద లోకభేదములకును పేరని 

కొొందణు, 

పర్యం (బలే ప్రభా ఏర్యమ్! న॥ బలే = సత్తువ, AnMIMal 

| 

Dignity, sar; (చ) శేతస్సు, Semen- 

virile, ఇష్ తేజస్సు, Splendour, ఇకా 

ననా. సభాజ్ _ |. వేచ) ‘strength, ఇల్ ; ప్రభ వే = ద్రవ్యశ క్రీ 

= పదార 
ద్రవ్యం (భతి ద్రన్యమ్! న॥ భవ్యే మంచిపదార్థము, 

గుణాశ్ర యు) ॥ ౩౧౦! | Substance, ఇత్ర కళ; గుణా శ్ర యే =గుణా 

81 | 
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| శృయమైన వ స్తువు, The substratum 0 

qualities, gta Te, భ వ్యు డన (6౫ 

భాన్యనంపన్నుండనియు యోగ్యుండనియ 

కొందు, Wealthy, right, ఇంగా aI, 

| 
ధిష్ట్యం (స్థానే ధిష్ట్యమ్! న! స్థానే = తాన్రనకును 

గృ హేభేఒ న్నా) A place; గృహే=ఇంటిీకిని, House, xx 

భే=నతు. త్రేమునకును, An asterism, ఇష 

ఫు! అగ్నా =అగ్నికిని పరు, afin, 

భాగ్యం (కర్ణ భాగ్యమ్॥ న॥ శుభాశుభమ్ = శుభమున 

శుభాశుభమ్)। అశుభమునై న, కర్న = కర్ణమునకు చేరు 

Destiny, good luck, ill fate, ard, 

(కశేరహీమ్నో) గాకేయమ్॥ న! కశేరు='తామర కలుః 

నౌ జైయం మొదలయిన దాని దుంపకును, A pignut 

ఇల ఇ శల; హేమ్మోోః = బంగారమునకి 

చేరు, Gold, gir, 

విశల్యా (ద స్టికొ విశల్యా॥ నీ దస్తి కాచ =దంతిచెక్టునకును 

౭.పిచ)॥ 3౧౧| | (ప) పాపర చెట్టునకును, తటీగొట్లు చెట్టు; 

కును, నాగోటివాలికూరకును పేరు, 

వ్భ పాక పాయా వృపాక పాయీా! ర శ) = లవ్మీకిని 

((శ్రీగార్యో) ఇగ; గౌర్యోః= పార్వతికిని పేరు, ఇగ, 

ర భఖ్యా (నామశో అభిఖ్యా! సీ! నావు = నామధేయము; 

భ ఈయోాః) | కును Name, arm, శోభయో; = "కాంతికి? 

పేళు Beauty, వారా, 

ప బల వీ లై (ఆర మ్మో విషు క్రియాః సి ఆరమ్మాః = ఉద్యోగము 

తి శికాపూజనం నం | Beginning, art; నివ్మృతిః = ప్రాయ 
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ఛారణమ్! ఉపాయః న్నీ త్రము, Atonement, qf; నిశా = 

ఏ చేపా చ చికిత్సా 2, Instruction, at; పూజనమ్ = 

నవ) శ్రీయాః। పూజనము, Worship, qar; సంప్రథార 

ణమ్ = న్యవహార మునందు నిశ్చయమును 

బుట్టించు. లిఖిత సాయ్యాదులు, Judicial 

investigation, faq; ఉపాయ:ః= ఉపా 

యము, Expedient, qq, కర్భ= వ్యాపా 

రము, Act, ౫11; చేష్టా = బుద్ధిపూర్వక 

వ్యాపారము, Practice. Yu, చికిఆ 

చికిత్స, Remedy, fatwa; నవ = ఈ 

తోమ్మిదింటికిని చేరు, (చ) ధాత్యర్థము మొ 

A verb, fiat. 

"ఛాయా (సూర్య ఛాయా॥ వీ॥ సూర్య పియా = సూర్యుని 

పియా కాల్తిః ప్రతి భార్య, au ఇ అ కాని = శాంతి, 

ఎమ్బ మనాతీపః)! | Beauty, ఇంగ; ప్రతిబిమ్బమ్ = ప్రతిబిమ్బ 

ము, Reflected image, mfafqq ; అనా 

తపః=వీడ, Shade, ఇగ 

క తూ (ప్రకోడ్యే కమ! వీ! పహారా ఫి దేః= మేడలు ముద 
“2 వ గాం జట జో దే _ హ ర్య్యాచేః కాశ్చాకం|అయిన రాజగృహములయొక్క_, వో మే = 

మ ధ్యేభబస్థ నే)! అంతరువులుు Enclosure of an edifice, 

CAIN కాజా మ్ = మొలనూలు, A string 

of bells, ఇరగ! ; మధ్యేభబస్టనే= ఏనుగు 

నడుమున గట్టు మోకు, A rope round 

an elephant’s body. 

TE = వేయుట, An act 

జీవత యో ప్రే శాం. చేవతయోః = చేవతావిశేపను, 
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భేజ్వే ధనాదిభి)! |A Certain diety, qa కళగా త! ధనాదిభిః: 

39౧5| | ధనాదులచేత,  భేచ్యే=లోంబణుచుకనందగి? 

|పరశాష్ట్ర రాజులు మొదలయిన వారు, ఏ౭ 

|ced from an alliance. 

జన్యం (స్యా జన జన్యమ్! ట్రీ! జనవాచే =లోకాపవాదము 

వాబేఒవీ) A ramour, qq, (అవీ) యుద్ధము! ఫు 

| పెండ్లి కొడుకు చలి కొండ్రు, Bridegroom’ 

attendants, ge ¥ fH; పెం డ్డి కొమా 

3 త భృ త్యాదులు, Brides compa 

nions, ము ఇచిషఖ; తండి, Father 
లో 

ఇ 

జఘన్యో తే జఘన న్యః॥ త్రి ని 93 = వెనుక బుట్టి; 

౭_ధమే౭.కిచ) | పొడు, Last, met; అధమేచ = అ? 

ముండు, Worst, lowest, war; (అప 

'శిశ్నము, The penis, fia, 

(గరా ్యధీనా క న_క్షవ్యః॥ త్రి! గక = కుత్పితుండు 

వ_క్షన్యా Reprehensible, శాల; అధీనా = చెప్పి 

నట్టు చేయువాండుు Dependent, win 

( (చ) పలుకందగిన శబ్బము, Fit to be said 

శ భళా, 

కల్యా (నజ్జనిరా। కల్యః॥ త్రీ ®ి॥ సజ్జ = నంపొదింపంబడినద్ 

మయా) Soo Ready ₹[₹; నిరామయా = రోగము 

లేనిది, Healthy, age. 

(ఆత్మవానన చేతో అర్థ్యః॥ క్ర © || అత్మవా౯ = =లఅయికగలవా; 

ఒన్ధా) దా కీని, యమం ఇ, అర్థాత్ = అర్థము 
/ 'వలన, అనపేతః = ఎడంచాయనివానికిని పీ 

Wealthy, ఇళ. 
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ఫుణ్యం (తు చా పుణ్యమ్॥ న॥ చారు = ఒప్పెడిదానికిసి, 

ఏవీ)! (Pleasing, జ (అపి) సుకృతమునకు 

చేరు, A good action, I= mn. 

రూప న (ప్రశ = రూవ్యమ్॥ సి cal ప్ర _స్తహాెపీ = సంద 

సొపే2.పీ) 'ర్యముగల దానికిని, Beautiful, az; న 

ముద్ర వేసిన బంగారునకును వెండికిని పేరు, 

Gold or silver coin, #rar at writ m7 

faa, 

నడాన్య|ో (నగ్గు, నదాన్యః॥ గ్రి॥ వల్లువాక్ = లెస్సగామాట 
౩౧౭.1 లానువా(డు, Eloquent, ఇకా? ఇళాగ (అపి) 

'చాత, Generous, ఇగ 

యేం ఒపీి' మదధం?॥! టై! ఎర = నది (న్యా యె డె ప) మధ్య ః॥ క్రి! న్యా య్య ఉ-చీతమయినది, 

మధ్నః Just, rcasonable, sfaa ; (అపి వ్న॥ 

'నడుయు, Middle, mex. 

సౌమ్యం (తు సున త్ సౌమ్యుమ్! శై cal సున్ష ల = ఒ"ప్పెడునది, 

సోమ . ననే! (౧ ‘Handsome, తప సోమ'దె వలే= సోము (డు 

“శీవతగాగల వావిస్పూ_కృములు, Sacred 

ని యా “8 to the moon, Tex Ene CEE అ ల. 

యా. స్పనానార్గక శ బ్దములు ముగిసెను, 

| 

(విన సనన ఇ)! వారః॥! ఫు! నివహ = నమూహము, 

వొ ‘Multitude, ఇక్ అననరౌ = అవసరము, 

Occasion, aa, 

ల ( వ వ! వ నర = దర్శాదులచేతం 
సం స్లణ' (ప్ర అ నం న్నర 8 ప్ర! ప్ర స్త స 

రాధా)! స? జ్యంబడిన పొన్ను A bed of grass orf 
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bark, ganraga; అధర = య క్ల మ 

A sacrifice, ఇషా, 

గురూ (గీప్పుతి గురు కప్పు గీప్పుతి = బృవాస్పతి, Jupite 

పి లా ద్యా, ఇ; విత్రాణ్యా = తండ్రి మొదనై 
పూజ్యులు, A parent or other ven: 

rable relative, wx; భారివ సు శ్ర 
లాలన 

Heavy, great, wd ఇం. 

ద్యాపకౌ (యుగ దాగపరః॥ ఫు! యుగ =మూడవయుగమ 

సంశయా)| The third age, grrr; నంశయా 

సంశయము, Doubt, axa. 

ప్రకారా (భేదసా వ్రకారః వు! భేద = భేదమునకున 
దృశ్య) Difference, ¥z; సాదృ శ్యే = పోలిక రు! 

చేరు, SiImilitude, gre. 

ఆకా (విక్లీతా! ఆకారః॥ ఫు! ఇక్జిత = అభి పాయనూచ 
ఒ౬కృతీ)| 3౮|| మెన చేష్ట, Hint, gf; అకృతీ= అభిప్రాయ 

సూచకమైన ముఖరాగాది వికారమ 
Expression of the face, form, Hu 

afar. 
కంశారూ (ధాన్య. క్రింశారుః॥ వు! ధాన్యళూక = వరిముల్ల 

ఈూకేషూ) Beard of corn, tat కాగా, 5 ఇషూ 
బాణము, An arrow, aro. 

(ధన్య ధరా మఠ?! ఫు! ధన్వ = ని ర్ణ లభూని 
భళి A country void of water, fim fa 

ధరాధకా = పర్వతము, A mountai 

YeTe. 

ఆధ + అద్రయో (ధ్రుమ। అద్రిః॥ ప్ర ద్రుమ డా నృథము, A tre: 



*౦డ ము] నానారవ 
అనల మొనో నుల ఇంతా రావాల 

౫ లార్కా?) 

లయ ము=ర శర? థి 
; రేల పర్వతము, A Mountain, ఇషాగా; 

ఆశా సూడు The sun, జ. 

(శ్రీ సనా) పయోాధర ;॥ వు! నీ నన = ననము 

పయోాధథ౫ా॥ = ప్ర 3 ౧౯|| A woman’s breast, ఇగ్గగ అజా = మేఘము 
స) 

A cloud, x. 
క్ 

(ధ్య్వాన్నారి. డాన| వృత్రః! వు! ధార్టిన్త = చీకటి, DAark- 
వా) వృతా ness, MATT; అరి = శత్రువు, & [06 ఇకా, 

దానవాః =వృ త్రాసురుండు, కాళ శ్రగ, 

(బలి హసాంశ వః) కరః॥ ఫు! బలీ=అప్పనము, Tax, ఇల, 

క రాః। వా స్త=౭జేయి, Hand, ఇగ; అంశవః = కిర 
ణము, Ray of light, feta, 
| 

(= | all < f పదరా (భజ నారీ. పృదరః॥ వు! భజ్ఞః = విజుచుట, Split- 

రుగ్చా౯ా) ting 71, నాకీరుక్ = (స్ర్రీలయొక్క. ర్త 
స్రావ వ్యాధి, Excess of menstruation, 

వచం గగ బాణా; = అము, An arrow, 
| 

rar. 

అనా 2 || న + న స = న్రాః (కచాఅపీ) అన్యః (పా) అఆన్రః॥! వు! కచాః = వెండ్రు 

3౨౦! కలు, Hair, ఇషు; (అవీ న! నెత్తురు, 

౨1006, “|; కన్నీళ్లు A tear, #ix. 

(అజూతశ్చ.] సా తూబరః॥! వు! కాలే = కాలమునందు, 

కొ బే2_ 2_వ్య శృగ్రుర్నా అజాతశ్ళజ్ఞః = కొమ్ములురాని, గొ = ఎద్దున 

చ) తూబర॥॥ కను A hornless bull, కిలా; అక్టుశ్రు 

గడ్డము మానము రాని ఫురుషునికిని “పేరు, 

A beardless man, feat ఇజం. 

(నృ2పి) రాః, రాజ వ, ఫు! Ts = బంగారు, Gold 
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um నానా తానా కా వాతా తామంతా 

యల. లా కాం 

wealth, drat; (అపి) పదార్థము, Pro. 

perty, Tra. 

పరికరః (పర్యజ్క_ పరికరః॥ ఫు! పర్యజ్క = మంచము 

పరివార యో ః)॥3 ౨౧|| A bed, fw; పరివార యోః = పరివా 

రము, A dependent, qftart., 

(ముకాశున్లా చ) తారః! ఫు! మువ్వాళుుగ = ముఠై€ 

కుద, Elegance ot a pearl, aid ఇ 

wr; (చ) నీ॥ నకుత్యము, గ 302% ౫7౫ 

కనుసడ్లు, The pupil of the అల I= 

ఇ 51; శీ | గొప్పధ్యని, A high note 

ef arr. 

వారో చబొయాొ 

నతు త్రిషు! కర్చు 

శారః॥ వు! పాయా = వాయునునకు మేర 

యినప్రుడు॥ ఫు! Ar, ₹౫7; కర్చు రే=నానానర్ల 

ములుగలడానికి పేరయినవుడు! | Varie- 
| U 

gated, ఆగని. 

సనజరఃl వు! వలిజా= వతి, Promise, 
౧ లల _ 

faa; ఆజ = యునము, త్రళా; నంవిత్ = 

క్రి యా నిశ్చయము Bargain, faa |; 

ఆపత్సు =ఆపద, Calamity, ata, 

మ న/8l ఫ "పె = క పి ్య న్మః! వు! వేదభేటే గాయ హౌ” / సడి 

వేదమంత్రములు, Prayers of the Vedas, 

గెళ్యాళ; గుప్తవాదే = రహస్యాలోచనము, 

Secret consultation, ళా Haxur. 

మిత్రో (రవా వపీ)। మిత్రః। ఫు! రవౌ = సూద్యనికిని, The 

Sun, ఇళ; (అవి) న। వలికానికిని చీర, 

A friend, Zi. 
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1 అ లలా తనా 

(మేవ యూప! స్యరుః॥ | వు! మఖ = యజ్ఞము, A sacri- 
ఖు =వి న్వరు fice, ఇచ్చా బ్రమ = చాణము, An arrow, 

గణా, యూపఖడ్లో = యూప నంభముయొక్క 

తునుక, A piece of sacrificial post, 
TAR; (అవి) న న జాయుధము, Thunder- 

bolt, వర్షా. 

(షు హ్యా) ప్యన అనన రః ఫు గ్త్ భారి = (స్రీ ఫురుషుల 

నగ 8|| 3౨౩1 | గుహ్య ప్రటేశము, Privy part, 1A; 

(అపి) మలము, Excrement, గణి కడవ 

యడుగు అంగు, Sweepings, 

ఆడమ్బ౫ (స్లూర్య ఆడమ్సరః॥ ఫు తూర్యర 'వే= = వాద్య ధ్వని, 

ధే గ కేనా )ణాం చ Noise of trumpets, qr afi, గ జేన్షా) 

గతే)! గామ్= సను౮సలయొక్క_, గగ్జి లే= గర్జనము, 
Roaring of large elephants, ard a) 
శా (చ) నంగంభము, Making a show, 

ఇరా. 

భి అభిహాం;॥ ఫు! అభి యోగే = అపకారము 

న చే కొఆకు నెదిరించి యాక్రమించుట, 

A brisk assault, అగా షార) చాశ్యే= దొంగ 

3౨౮| లించుట, Robbery, att; నన్నహనే = 

ఆయ తపడుట, Preparation, dard, 

అఫిస్ (2 

యూ చ చా రే? 

న్నసహనేఒవీ శ! 

(స్యా స సమే) పరీ! 

వార (ఖద్దకో శే పరి 

చ్చే) 

పరీవారః'! ఫు! జబ్బమే = పరిజనము, An 

attendant, ఇల ; ఖడ్లకో శే = కత్తి రయొణు, 

A scabbard, rata; పరిచ్భ చే= ఛత్ర చామ 

'రాదుుపకరణము, The insignia of dig- 
లి 

nity, అష ఇగ, 
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(ఇళ్ల) సీంహ=సింవామునకోను, గ; అంశు = 

కిరణమునరును, 1౫11; వాబిము = గుజ్జమున 

కును, ౯87; శుక = చిలుకకును, హణ; అహీ = 

| పామునకును, fT, క్రవి=రోతికిని, శ; 

(భేశేషమ = కప్పకును, శేశకా; ట్రై కవిలే = 
బంగారు చాయగ ల దానికిని శేరు, Tawny, 

fre ఇల్, 

శర్క_రా (కర్ప థర్క_'రా॥ వ్స్॥ కర్స రాంశే = పెంచు, 

రాంే2వీ) Potsherd; (అవ) మొరపనేల, 501 
jabounding in stony nodules, atx; 
పంచదార, sugar, Xt, 

యాత్రా (స్యా యాత్రా! సీ! యాపనే=భోజనము మొద 
ద్యాపనే గతా) లెనవర్తనము, Livelihood, at; తె = 

32౧ గమనము, Travelling, ara, 

ఇరా (హవన బ్రరా॥ న్నీ భూ = భూమి, The earth, 

సురా = మద్యము, Ardent spirit, aex, 

అప్ప =నీళు, Water, vid, 

నా 5 

మోలయో;)| Drousiness, ొళ్లాగ ప్రమాలయోః = ఒడ 
'లెజుంగకుండుట, Lassitude, షెళిణగి, 

ధాత్రీ (స్వా దుప ధార్రీ ! సీ! ఉపమా తా=దాది, A nurse, 
మా తా౭వ్స వతిరప్యా ఇ; శీలి; = భూమి, The earth, gfa; 

ఇ; 
మల క్యవ్లి)॥ ర్త సీవీ)! 33౩॥ ఆమలకీ = ఉసిరిక చెట్టు, An emblic myro- 

balan, yagi. 
వదా (వ్యజ్షానటీ యుద్రా! వీ న! వ్యడ్ణా = అంగపషీనురాలు, 
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వెళ్యా నరఘా కోక్టు"కా | A crippled woman, waa eft, నటీ= 

లో రూ ₹ నాట్యమాదు (స్ర్రైః Dancing girl, ఇషా 

మధ 2. ల్పేఇవి) ఇల్; వేశ్యా = వేశ్య, A whore, axat; 
ద 

ము ద్రం | నరఘా= లే నెటీగ A bee, ayn; కళా 

కారికా = వాకుడు చెట్టు, An egg plant; 

త్రి! కూ చే = ఘారుఃకు, లే వాలి ; 

అధ మే= అధముడు, Low, IH ; అచ్చే = 

కొంచెమైసది, Trifling, ఇళ్ళ (అవి కప 

యుడు, Miserly, IH, 

వూ గ్ర (పరి మాక! నీ పరిచ్చచే = పరివారము, 

చ్నచే॥ అల్పే చ | Requisites, ult; అల్పే = కొంచెము, 

మాకే చ) మాత్రం! A little, ఇళ పరివాణో=కొొలంది, QUan- 

(కా-్లె్నగ్టావణార tity, సాగా. (చి అవశావయవము! న॥ 

జ్ర) Half a short syllable; క 3 ఎషఖెనక్ 

లము, The whole, కల్గ అవధార జే = నిశ్చ 

యము, Only, aziz, 

(ఆ లేఖ్యాఒశ్చర్య చిత్రమ్! న। ఆ కేఖ్య = చిత్తరువు, Pain- 

యో) శ్చిత్రం ting,  ; అశ్చర్య'యో:ః = అద్భుతము, 

Wonder, ఇల్లస్రైగ 

కల త్రం (శ్రాణిభా కలత్రమ్!। న॥ శ్ర్ణి=విజుదు, The hip 

ర్య యోాః)! 3361 and loins, mat అం Ian; భార్య యోః= 

 |సంజ్ఞాము, A wife, fl, 

(యూ గ్యభాజన పాశ్రమ్॥ న! యోగ్య = యోగ్యు(డు, 

యోః) పొత్రం Capable, ఇగ, భాజనయోః = భోజన 

పాత్రము, A vessel, wisi ; నద్యాదుల: 
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రెండుదరులనడుము, The channel of a 

river, 31. 

పత్తం (వాహాన పత్త/మ్! న! వాహన = వాహనము, 

పథ యో?) |! A vehicle, qn; పక్షయోః = జెక్కు, 

A wing, 7. 

(నిచేశ గన్గయా)| _శౌస్ర్రమ్॥ న॥ నిచేశ = ఆజ్ఞ, Com- 
7 

శాస్త్రం + mand, sr; గ్యన్ధయోాః = వ్యాక రణాది 

గ్రంథములు, Institutes of a science, 

TIP m7, 

శన (మాయుధ| శోసన్ర్రమ్॥ న! ఆయుధ = ఆయుధము, 
లోహయోఖ॥! 33%1|A weapon, xa: లోహ యాః = లోవాము, 

Iron, #1. 

(స్యా ్ ఞటాజంథు నేత్రమ్! న! జటా = చెట్టువేరు, Root 

కయో) రేతం of 2 tree, ఇళ అంశుకరోాః = వెలిపటు Ade | క లు 
చీర Woven silk bleached, tart ఇళ్ల 
ఇదిగాక కంటికిని వేడు An eye, wf. 
The rope of a churn, 

తేత్రం (పక్నీశరీ! వేశ్రమ్! న॥ పక్నీ =పెండ్లము, గ ౪116, 

మడి, A field, ఇళ, సిద్ధస్థానము, A holy 
spot, న. Tz. 

గో త్రీ మ్! న॥ రోడవాల యాఃముఖా గో = 
పందిము తతి Snout ofa hog, gut కస్ట aa 
ఇ ఇకా ATT; నాగేటి కొన, Fore-part 
of a Plough, ఇళ ఇ? ua arr. 

గో ల్ 0 (తు నా, గో శతమ్! = 
మ్ని చ)" 3 3౬|| జలా చ) బ్ర సగము, 

(ముఖా రై, క్రాడ 

వాలయో?) హో త్రం 
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శ్ఞాణా, దృవ్యము, Wealth, uo 

| 
గ వు! పర్వ 

తము, Mountain, 7; నీ! భూమి, The 

earth, qf; గోనమూవాము, A herd of 

kine, Ti HT THE. 

సత్తి (మూ చ్భాదనే నత్రమ్॥ న॥ ఆచ్చాదణే = గృహము, 
మజ్జ స నదాదానే' ననే న్న house covering, I ytewTzd, యో = 

పిచ)! (యస విశేషము, Sacrifice, ఇక్షా; నా 

నానే = ఎడ ఖెగని యీవి, LIberality, 

(ఇ; వచేద=వనము, A forest, షగిళ; 

(ఆ) ద దంభము, Fraud, ఇషా 

కం) 1. of perception, wR ఊ [షి ; 

కా = శరీరము, Body, wT, (అవి 

ముంగిలి, A 6౧0౪169206, క ; వాయువు, 

Wind, ఇనా. 
స్యమృార౧ (వ్యో అమ్బనమ్! న। వ్యోమ్ని = ఆకాశము, 

మి వానసి)॥ 2221: The sky, Maa; వానసి = ననశ్ర్రము, 

Apparel, ఇళ. 

క్షం (కాష్ట్ర)) చక్రిమ్॥ న॥ రాసే, = చేశము, Realm, 

ty; అక ౫ న్యము, An army, aa; 

బండికన్ను, Whe, ఇక; సుడిగుండము, 

‘Whirlpool, గజం, కమ్మర నాన, A pot- 

ters wheel, zr ఇ fer; అయుధవిశే 

'షము, A sharp discus, Gh eT; పు॥ 

చక్ర వాకపశీ, A ruddy goose ఇక; 

| నమూహము, Muluituce, aE. 



: fa 

496 అమర కోశము [తృ త య 

2_ప్యతరం (తు 

మాడే వి) 

అతరకమ్! న। మోజే =మోశతము, The 

final beatitude, a; (అమీ అకారాది 

వర్ల ము, A letter, vm YT; పర బ్ర హాము, 

The supreme soul, sat. 

(చ) పాలు, Milk, కళా, 

(గ శై౭_వి) భూరి. భూరి॥ న। స్తే = బంగారము, Gold, 

(చనా) చా) ఇగ. (అవి) త్రి! బహుళము, Nume- 
ళ్ | 

1003, శక్రః; చన )ః|॥ వు! బంగారము, ౫17; 

(అపి) చంద్రుడు, కర్పూరము, Camphor, 

కార్థాళి ; జలము, Water, ఇ, 

(ద్యారమాత్రే౭_కి)| _గోవురమ్॥ న॥ ద్యారమా పై = వాకిలి 

గోవురమ్!। 33౮| మా త్రము, Door, xaixt; (అపి ప్యృణపు 

వాకిల్హి A town gate, Net ఇ HugIT; 

తుంగము స్తల్కు Cyperus grass, wx dt 

mT THT. 

(గుహోద మా గహరమ్॥న॥ గుహా= గుహా, A Cavern, 

గహ్యరే (చ్వే) aa; దమ్భా = కపటము, Pride, fraud, 

గ. 
(రహో నిక) ముప ఉపహ్యంమ్! న॥ రహః = ఏకాంతము, 

పహ్వూ ౫! Solitude, Tz ; అ స్తికమ్ = నసమిాపమూ, 

Near, ZHid. 

అగ మ్! పురః = ముందర, Front, 

ఇష, అధిశమ్ =అధికము, Much, fu; 

డపరి=మోద, 1ంp, ఈ; త్రి! ప్రధానము, 

(ఫురోఒధిక ముప) 

రక్ట గ్రా 
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Chief, war, 1న॥ గాగచతుష్ట్రయ ప్రమాణ 

(ణ్వగా శే నగ చే) 

పరమ్! మన్షిరం (చా 

థ) 

Su: (= (న్ర్రీవివ 

స్యా దుపద్ర వే) 

ఏ3 

Mo 

భయే శ) 

దరో (౬ (స్త్రీయాం 

స ం సే 

వంచ చే)! 3ళ0॥ 

మీ గ్రామే 
ద్వ) జ_ప్యాశీరం (శ 

యనాస నే)! 
| 

తట 

మయిన భిత, Four mouthfuls, re ఇం 

కొన, Extremity, రా, 

ఫురమ్, మన్టిరమ్॥ న॥ అగార=ఇంటిక్ని, 

A house, at; పట్టణమునకు, A town, 

ఇ. 

రాష్ట్ర) ః॥ వ్న! విషయే = చెశమునకును, 

Country, ty; ఉపద్రృ వే = ఉప ద్రవమున 

కును, Calamity, Ix, 

దరః॥ ప్న॥ భయే = భయమునకును, 

Fear, ad; శుభే) = గుంటకును, A hole 

in the ground, 1#1; వ్రించుకంత యను 

నర్భమునందు॥ అవ్య! A little, T1zT, 

గ్గు వ్ ఆమ్ గా 
వ్రః! ష్న॥ దూర కజావ జృమను రత్నము, 

Diamond, 77; పనా = వ జ్యాయుధము, 

Thunderbolt, ఇ. 

త నస్థ/మ్! న॥ ప్రధానే = వథానుండు, 

(అమల xara; సిద్దా న్తే=సిస్టాస్తము, Right 
ధా 

. య్ ణా Pa — (| 

conclusion, Tari; సూ తృవాయ = 

నూలిపడుగు, A weavers batten; పరి 

చ్చచే=పరివారము, Dependants, qftait, 

క్రాన్లీర ౩|| ప|| బామౌరే = చామరము, 

A fan, aut; దగ్గ =యస్ట్రీ, The handie 

ofa fan, wt; బ'శీరమ్॥ న॥ 

నయన =శయనము, A bed, wT; ఆనే = 
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వీళము, A 5600], 13; శయనమనంగా నిద్ర 

యని కొందు, (అపి) | త్ర| వటి వేళ్ల నంబం 

ధమెనది, Fragrant root of grass, కాగా 

ara fad. 

వ్రమ్మరం (కరివాస్తా| వుష్క-రమ్! న కరిహస్తా 7, = ఏనుగు 

ఖ్ Tip of lephant’ చ వాద్య భౌజ్ఞము ఖ తొండము కన ip oi an elepnant 5 

బలే! 36౧ వ్యోమ్ని (౪౦1 త్మ Pr fr; వాద్య భాణ్ణముఖే = 

ఖడ్డఫలే పచ్చి తీర్ణౌ మల మొదలైన వాద్యముల ముఖము, 

పధి విశేషయోా)! లగ of a drum, Md anf mr gw; 

జలే=సీళ్లు, Water, వ వో్యోమ్ని =ఆకా 

థము, నky, MATT; ఖడ్గ ఫలే=క శ్రివాదర, 

Edge of a scimitar, ae mt AIT: 
పద్శ = కమలము, A lotus, FA ; తీర్థ = తీర్థ 

విశేషము, Name of a contirent, Tx 

fA; ఓషధి వేేపయో:=టపధి ఏవే 

వము, A drug, staf. 

నర (మవకాణో అ నరమ్॥ న॥ అవకాశ =ఎడము, Inter 
అ వావ 

సధిపరిధానా _న్హర్ధి భేద య 

తాదర్యే! 356౨! మర్యాద, Period, ౫౫౪; పరిధాన =కట్ట 

ఛి డ్రా౭క్ళీయ వినా కోక, Clothing, HET, అ_న్హర్థ్ = మజా యు 

బహిరవసర మధ్యే | Concealment, wT; భేద = విశేషము 
2._న్హరాత్సనిచ)। Difference, Wz; తాద స్యా = దానికొజుక 

Sake, ఇ₹ఆ షి ; ఛిద్ర = రంధ ము, Hole 

fea; ఆత్ఫీయ =తననంబంధ మైనది, 0౪: 

బగా వినా = అది వెలిగా, Other than 

mediate time or space, wat అవధి = 

్ట[ష21, బహీః= నెలుపట, Outside, ఇ 
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వ న 

అవసర = అవనరము, Opportune time, 

ల; మధ్యే = మధ్యప్ర దేశము, Inside, 

eg అ _న్త రాత్మని = పరమాత్మ, Supreme 

soul, ఇరగ! (చ) అన్య మైనది, Another, 

శ. 

(ము సే౭_పీ) పిరం' వీఠరమ్॥! న। ము స్తే వ తుంగము న్తలు, 

Cyperus rotundus; (అప) కు౦0 డ, 

A vessel, ఇరా; క వ్వపుకోల, A churning 

stick, aad. 

(రాజకశేరుణ్యపి) నాగరమ్॥న॥ రాజక శేరుణీ= భ ద్రమున్తలు, 

సాగరమ్! 363! Cyperus pertenuis, It (అపి సాంటి, 

Ginger, giz; 1 త్రి! నగరనం బంధ మైనది, 

Belonging to a city, ఇం qt. 

శార్వరం (తన్ధత శార్భరమ్॥ న॥ అన్థతమరే = తరునమయిన 

వముసే ఘాతుశే ఛేద్య వీశటి, Very dark, a Tet; | త్రి! 

లిబ్దకమ్)! ఘాతుకే= చంపున్యభావముగలది, Destrut- 

tive, dw. 

గారో౭ (వే సితే గారః॥ ఓ! అరుణే= ఎరువువ స్తువునకును, 

క్స్ ్రే) |Pale red, it, సీలే= తెలుపువ స్తువునకోను, 
White, ఇక; వీతే = పచ్చనివ స్తువునకును 

చీర, Yellow, iar. 

అరుష్క_రః॥ త్రై! వ్రణకారి = వ్రణమును 
(వృణకార్యప్య)రు 

చేయునది, 003౪76 ఇలా a ఇళ; 
హు. ర వర ర॥ 

|) ఫు! బేడి చెట్టు, Semiearpus ana- 

cardium, ఇల. 

జఠర ః(కకినే౭పిస్యా) జఠరః॥ త్రి! ఇది, కఠినే = కఠినముయిన 
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వస్తువు, Hard, $177; (అవి) న! 

కడువు, The belly, శక, 

(దధసాదపి బాధ అధరః॥ అధసాత్ = దిగువనుండువ స్తువు, 

రః Low, (a౭! ఇశక్ర; (అపి) శ్రి! హీనుండు, 

Inferior, భళా పు! పెదవి, The lip, శ, 

(అనాకులే౭పి చ| వక్శాగ్యః! త్రి! అనాకులేచ = కలశం 

కా గో ఇఛాఅన్సి Unperplexed, xm; (అవి) 

సానధాను.డై న, Attentive, Ziad, 

వ్య గో (వ్యాస_క్ష వ్యగః॥ శ్రీ! వ్యాన _ే= ఒక దానియందు 

ఆకులే)॥ 5 ర౫॥ | మనస్సు తగిలిన, Eagerly occupied, ma; 

ఆకలే = కలంతపడిన, Distracted, per- 

plexed, ure. 

ఉ తరః॥ టి! ఉపరి = మోాందికి Sune- 
(ఉపర్యుదీ ద్య శ్రేష్టే నన / లో క (దికిని, pe 

ద్వ) వ్యు కర (సస్య) 0౯ Meh, ఈ; ఉదీద్యంజి ర్తరవుదిక్కు 
నందుండుదానికిని Northern, sat ఇ; 

శ్రేష్యేషు = శేష్టునికి, Excellent, Sg , 

(అవి) వ్రత్యు త్తరమునకును, An answer, 

ల, 

దను త్తరః। (ఏపాం| అనుత్తరః! త్రీ॥ ఏపామ్ = ఏనియొక్కం, 

విపర్యయే శ్రస్పే) విపర్య యు = వ్య త్యానమునందు, అన౭గా 

మా(దుగాని దానికిని, Low, $7; ఉ_త్తరపు 

దిక్కు నందుండని దానికిని, SOUthern, 

ఇ/షాగి, శ్రేస్టముగానిడానికిని, Worse, కళ; 
దై అభ Ce RT శ్రే పీ = తేవ్టునికిని, Excellent, mE; (పత్యు 



కొండను] నానార్థవర్గము-ర 501 
ఇ ణు మం ల ద క మ ద ద ద చద దట మ క శ వ rr. pe క ద నటనా = దా. శాల. మమతల లానే లు తాకా నారా కానాల స 1 

త్తర ము లేని దానికిని “పేద, Silent, unable 

to answer, @T IIT. 

(దూరానాత్నో త్తి,  పరః॥ క్రి! దూర =దవ్వయినది, Distant, 

మాః) పరాః॥ 956౬! క్యా అనాత స = తనకంయె నవ్యయమయినది, 
Other, gat; ఉ.త్తమాః = వ్రెస్టమయినది, 

Pre:eminent, Tan, 

(స్వాదు ప్రియా తు మధురః॥ త్రీ! స్వాదు = తియ్య నై నది, 

మధురా Sweet, Hist; వ్రీయా = ఇష్టమయినది, 

Pleasing, fiz. 

కలౌ (కఠిన నిర చూరః॥ త్రి! కఠిన = కఠినమయినది, 

యా)। Hard, qe; నిర్ణయా = దయలేనివా(డు, 

Cruel, pitiless, fax. 

ఉదారో (చాతృ ఉదార | త్రీ! దాతృ = దానముచేయు 

మహతో?) వాండు, Generous, TET, మహతో; = 

దొడ్డవాండు, Great, Aer. 

ఇతర (_స్త్యన్యనీచ. బ్రితరః॥ తి ॥ అన్య = పరుండు, Other, 
| UYU 

యోః)॥ 53521 శకాలు సీచ యోః=నీచుడు, Low, Vile, ఇఇ, 

సంర &తి|! మన = అలస Indo- 
(మన్దన్వచ్చస్టయోాః) 2 ఆ ద్ద లసు(డు, - 
సై ఏర lent, iad; స్వచ్చన్ష యోః= స్వతంత్రుడు, 

‘Independent, uncontrolled, ¥q4x. 
| 

శుభ) (ముద్దీ ప్ర} శుభమ్॥ త్రి! ఉద్ది ప్ప=మిక్కిలి ప్రకా 

—?P 

ఏ 

శుక్ల ఇయోాః)| నశించు, Splendid, stant; శుక్ల యోః= 

| తెల్లని, White, ఇక, 

ఇతి రానాః. | 
| రొ న నానార్థక శబ్దములు ముగిసెను, 



నన బాకా ల. తా. ల 
—— శా mr. 

(చూడా. కిరీటం మొలిః॥ ప్ప చూడా = $ఖ, Lock of 

కిశాశ్చ నంయతా) | hair on the head, ళు కిరీటమ్ = కిరీ 

మహాలయ (ప్రయ)! టము, A diadem, wT; నంయతాః 

3 రల! శ్చేశ్తాక్స ఎముడిచిన వెండ్రుకలు, Hair tied 

on the head, గంగి, 

(ద్రుమ ప్రశేద మా, వీలుః॥ వు! ద్రుమప్రభేద = గోగుచాట్టు 

తజ్జ కాళ్లి స్రుప్పాణి) మాతజ్జ = వను, An elephant, grat ; 

వీలవ | | కౌణ్ణ= కోణము, Arrow, arr, ప్రుహ్పాణి= 

'ఫుష్పము, Flower, fw, 

(కృతానా చేవా కాలః|ప్ర్ర కృతా న=యముండు, Yama, 

సోః) కాలః ₹గ అనేహసోః= కాలము, Time, ఇళ, 

(చతుశేఒవీయుగే) కలి! ఫు! చతు గ్థైయుగే = నాలవయుగము, 
థి | 

కథి;॥ 3J£i| The fourth age, ఇ(పొల్చైగ ; (అపి) కల 

ఇ హాము, Quarrel, రౌడి 

(స్యా త్కురశ్తేవ)ి కమలః! వు! కుర భే = ఇల్లి Deer, గాంళ్యా, జ 
కవుల; (అపి) న! తామరఫువ్వు, Lotus, ఇ్లాగాల్లా ; 

నీళు, Water, ur, (సీ! లమ్మే, 
4 

(ప్రావాశేఒకిచ) కచ్చులః! ఫ్ర (వ్రావానే = ఈ తృరీయము, 
కమ్చాలః। (అప్సి కంబళి A blanket, zugtr; గంగ 

డోలు, Dewlap; నర్నవిశేషము, Chief 
of serpents, ux div. 

(కరోపహారయో;|। బలిః! ఫు! కర =అప్పనము, Tax, ౫: 
పుంసి) బలి; (ప్రాణ్య ఉపహారయో; = పూజోపకరణము, An 

కు . జ్లజే (స్ర్రీయామ్)! 0012600, gwar, 1వీ! (ప్రాణ్యబ్లచే= జంతు 
ఏస్మీం || వుల యనయవములవలన. బుట్లునది, అనగా 
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BA 8) Fed, A Wrinkle, mt; బలి 

చాన Rr A giant, - ఇలాగ, 

( ల్ల సానా ఒఅలమ్! స (/ ల్య = బలువు, 0110655, 
pi us ల నవ్వ భి అలు (నా గా; సామ్ట్యు = నర్తువు Strength, 

నాట. లి కతా న న్నేను= సేన, Army, SLE 
nm కం, A crow, tar; వీరో = బల 

4 స్యా ఖో న శి 

భు 

వెావాట (వసి 'నాగహూలక! ప్ప్ర। వా త్యాయామ్ = వాయు 

హా న్యా ఇ. మవీవా 'మూవాము, Whirlwind, ఇగ్గాన్యా | త్రి | 
ట్ 59 ౧. Ow) వాశాన సేం గాలి నహీంపనివా(డు, Gouty; 

(“ఫేద్యున . iy పాల? ట్ర! నగా =దుర్భను(డు, Wicked, 
ft? ' 

rT. దా A ti r 1 బ్నాలః (ఫు :సి గ [గ్య ప్ర! ఇార్తపద పులి, ger, xx; 

నగ్ఫామాః)! నమా = పాము, A Serpent, af, 

| సట్ = వె, Lxcrction, Fw; కిట్టాని=ఐవసా 

ను గి 'ద్యాదళశవిధములయిన "దేవా మల 

ములు, Drugs, ఇల; చి బృము;, Rust, x7, 

{ 

| 

మహో (జ స్రీ పాప మలః॥ వ్న॥! పాప=పాపము, Sin, Trt; 

Ay my 1) 

| 

(కము) కూల శూలమ్! ప్న॥ రుక్ = శూలరోగము, 

(గాయ సనమ్)! Colic, కానా ఇగ; అయుధమ్ = ఆయుధము, 

3౫ 911A weapon, జగ 

(Rap ద “లః ప్ప! నజ = మేకు, A wedge, 

యూ) లః nur (అ ఫ్ అన్ని జ్వాల, A flame, ౩91; 

కీ! మోాందేశిపోలు, A blow with the 

elbow. 

వా (నృ wr తాగ సీ అ = అంచు, Edge, fear; 
Uy 
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అజ్మ_ = చీ హ్న ము, A mark, fue 

ప జ్ల్కీ_మ=పంకి, A row, tf; ఇదిగా 

మోసాలు గల స్రీ: A woman with 

beard, గె ఇళ ft: ప్రస్ధము, A me 

sure of capacity; The 1 hip, జా, 

కలా (శిల్సేకాలభ్ల| కలా! సీ! శిల్సే = చిత్తరువు మొదలై 

"దేఒ) పనులయండలి నేర్పు, A 2600201021 ar 

ఇలా. కాలభేచే = ౫ర౦  శెప్పపాట్లుగ 

కాలము, A measure of time, “yo ₹ 

ఇ ఇగ; (అవి చంద్రునిలో పడియా జ 

పాలు, A digit of the moon, Text 

rear ar; విద్య, Skill, fT; వ 

Interest on capital, ₹[₹;అవ్య_కృమధథ 

ధ్వని, A low and inarticulate ton 

|ఇణశా గతా eafar. 

ప్యాలి (నృఖ్యావలీ అలిః (పా) అలీ! సీ! నఖీ = వెలిక" 
అపి)॥ 3%31| A companion, ఇళ ఆవలీ = పం 

A row, tf; (అవి) కట్ట, A bridg 

ad. 

(అబ్బ కమ్బువికృతౌ') "వేలా! నీ! అబ్బ్యమ్చువికృతే' = నముద్ర,? 

వేలా (శాలమర్యాద వికారము అనంగా సముద్ర ము పొంగు 

యోర పి)! Tide, తక₹ కాల = కార్యో చితకాలన 

Time, #17 ; మర్యాదయోః = మర్యా 

Limit, Aadizt; (అవి) చెళ్లెలికట్ట, 5 

shore, agzx far; అనాయాన మర 
ములకునుపేరు, Easy and sudden deat 

rear qh qr rg. 
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అనా 1. 

బహూులా;ః (కృ బహులాః॥ పీ, బ॥ కృ_ల్తికాః = కృత్తికా 

కా గావో బహులే2 నక్షత్రము, The pleiades, ghar I ; 

గ్నా సితే త్రిక! (| సీ! గావః = గోవులు, (చ) వలకులు, త్రి! 
|! నలని వసువు, ఫు! అగ్ని, కృషపతము, 

The ar She oa ఇ 

లీలా (విలాస క్రియ లీలా! వీ॥ విలాస = స్త్రీల శృంగార చేష్ట, 

యోః) Gesture, fer; క్రియ యోః = కీయ, 

Sport, fiat. 

ఉపలా (శర్క_రా౭. | ఉపలా! సీ! శర్క_రా = మొరపమన్ను, 

వీచ)। Stony nodule, qt; చక్కెర, Sugar, 

ఇక; (అప్సి వు! రత్నము, A gem, Ta; 

రాయి, A stone, Tat, 

(కో ణి లేఒమ్భసి) కీలాలమ్॥ న! శోణి లే= నెత్తురు, 1006, 
కీలాలం శ; అమృసి = నీళ్లు, Water, ఇళ, 

మూల (మాచ్యేశి మూలమ్!న! ఆ చ్యే= మొదలు, Origin, 

ఫాభయోః)॥ 35౫౫| ఇల్ కిఫా=హోడ, Root, నకు భయోః = 

మూలానక్ష త్రము, An asterism, Hat 

727. 

జాలం (నమాహా! జూలమ్! న! సమూహః = నమూహము, 

ఆనాయోా గవాతు మా గీ multitude, ఇన; అనాయః = పల, 

రకా వపి)! A net, 1; గవాత =కిటికీ, A window, 

౭; వారకౌ = పనరుమొగ్గ, An un- 

blown flower, ఇళ). (అవి) గారడివిద్య, 

Magic, 314; డంభము, Pride, ఇ; 

జూలీ! సీ! పొట్లచెట్టు, Trichosanthes 

dioica, AIT. 
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నీలం (న్వభా వే న నీలమ్! న॥ న్వభావే=న్వభావము, Dis- 

ద్వ శ్రే) position, ఇషా నద్భ్భ'త్రే=మంచినడత, 
Good conduct, ఇల sat. 

(సస్య హేతుక్స ఫలమ్! న॥ నస్యే = మెరు, Produce, 

తే) ఫలమ్! 3౫౬| గయల ఇళళి హేతుకృ లే= ప్రయోజనము, 
Consequence, Iq; బూ ణా గృము, 

Edge of a weapon, deat ఇ amt; 
డాలు, Shield, zrz, 

(ఛదిన్నేత్రరుజోః పటలమ్॥ న॥ ఛదిః = ఇంటికప్పు, 00% 

క్లీబం నమూహే) వట ఇగ; నేత్రరుజోః = నేశ్రరోగము, Film 

లం (ననా)! |over the eye, Cp} tT; న్న॥ నమూహే= 

నమూహము, Multitude, qe, 

_ (అధ స్వ్వరూపయో తలమ్॥ ప్న॥ అధః = శ్రీందు, Bottom, 

ర స్రీ) తలం గళ న్వరాపయోః = స్యరూపము, Essential 

character, ఇగ; వా న్య కవచము, 

Leathern fence for the arm, అం ఇ 

77; అజవేతికొట్టు, Aslap with the 

hand, ara. 

(స్యా వ్యామికు' పలమ్॥ న! ఆమిపే.=మాంనము, flesh, 

పలమ్॥ 3౫౭ 2/5; (చ) 39౨౦ గురిగింజల యుళ్తు, 

A weight, wx గణా. 

'(చెర్యాన లేపి) | పాతాలమ్! న! జౌర్యాన లే= బడ వాగ్ని, 
వాలొలం Submarine fire, ఇళషఇళ;. (అవీ నాగ 

లోకము, Internal regions, ఇగ భళా, 

చేలం (వ_స్టే)=ధ| చేలమ్॥ న॥ వ_స్టే)=వృస్ర్రము, Clothes, 

మే త్రము)! ఇఈ్యా త్రీ! అధమే = అధమమైన, Inferior, 

ఇల. 
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కుకాలం (శజుు. పహల్! న॥ భబ్కుభిః = మేకులచేత, 
భి కీశే శ్వభే) నాతు కీరే= నాటయిడిన, శ్వభే) =పల్లము, అనగా 

తుపాన శే)! 3౫౮ మేకులు నాటిన గుంట, A ‘ditch filled 

with stakes, Ca Ter; పు! తుపానలే= 

కుమ్ము, A fire made of chaff, gate, 

(నికీ తే). శేవల "కేవలమ్! న॥ నిర్తీ లే=నిర్ణయింపంిడినది, 

(మితి "సి లిజం చే శ Absolute, కళల; (ఇతి మాంతమగు నవ్య 

కృత్స్నా) యమని కొందజు, ఫు! వక=బఒకటి, Alone, 

గ్గ, కృత్య యోః = అంతయు, Entire, 

all, at. 

(పర్యా వ్రవేమఫవు కోశలమ్॥ న॥ పర్యా ప్తి = సామర్థ వము, 

ణము) wal (2& | Adequacy, waif; తేమ = శుభము, 

తే త్రిమ్ర)। 3౫౯1 welfare, క్ర... పుణ్యేషు = పుణ్యము, 
Virtue, gud ; త్రి! రికీ లే = శిఖీ ంపంబడిన; 

Well-versed, fdfua. 

వాల (ముజ్బు_ే ప్రవాలమ్॥ వృ అజ్ము_ రే = మొలక, 

) A shoot, ఈజT, (అవి) చిగురు, Tender 

leaf, ఇ; వీణాదండము, Neck of a 

Jute, ఇకక; పగడము, Coral, 17, 

SCs (Ee 

= దిగల, ( త్రి షు) స్థూలం స్థూలమ్। త్రీ! జచేచ మందబుద్ధి ల 

(జడే పిచ)! Stupid, ఇళ (అపి) బలిసిన, Bulky, 

afm. 

కరాలో (దనుకే! కరాలః! త్రి! దన్తురే = ఒడ్డుమిట్ట, 

కుశ” ఈలలు కక్రళ?; (ఏ మిట్టపండ్రవాడు, 
| 2౪108 projecting teeth ; తుజే=పొడ 
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వెనది, High, Fur; 'వటివుం బుట్టించునది, 

Terrible 

(దారా. దడేచ)|  పేశలః॥ శ్రీ! చారౌ=మనోహరమయినది, 

పేళలః! 3౬౦! | Beautiful, aT, దవే = నేర్పరి, Expert, 
క, 

(మూ్చేఒర్భ కే౭_.ి) ణాలః॥ త్రి॥ మూ క్ట = మూార్జు(డు, Igno- 

చాల (స్పా ల్) rant, లృ; అర్భ కే= వీన్నవాండు, Young, 

(అపి న! కురువేరు, Andropogon 

schoenanthoeus; ఫు! ఫుచ్చము, Tail; 

శీశము, Hair. 

లోల(శ్చల నతృస్థ| లోలః॥ త్రి! చల = కదలునది, TremMU- 
యో) | lous, ae, సత్భవ్ష యో; = ఆశగలది, 

Lager for, aq. 

ఇతి లానాః లా స్హ నానార్థక శబ్దములు ముగి సెను, 

దవః, దావః॥ ఫు! వన=అడవి, Forest, దవదావా (ననా 
ఇ; అరణ్యనహ్నీ = కారుచిచ్చు, Forest 

రణ్యవహి హ్నృ) 

conflagration, 44. 

(జన్లువాశా) భవా॥ భవ$ః॥ ఫు! జన్మ = వుట్టుక, Birth, కన్యా 

3౬౧| | వారా=ళివుడు, 1₹; మరియు నంసారము, 

Worldly life, gfaxizrt ian. 

(మస్తీ) సహాయ) నచివః! వు! మ_న్తి)=మంత్రి, A 60య- 

స్సచివా sellor, శ; సహాయః = తోడై యుండు 

వాండు, A C(Ompanion, dxrq7, 

(పతి శాఖ నరా) ధవః॥ వు! పతి= పెనిమిటి, A husband, 

ధవా;ః। ఇ, (ప) వలువాండు, A Master, afew, 

శాఖ= చండ్ర చెట్టు, Lythrum fruticosum, 
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Ia; నరాః = మనుమ్యుండు, A man, 
Ht, 

అవయః (శెల మే, అవి; ప్ర! 2 ల = పర్వతము, A moun- 
పార్మ్కా) tam, ఇ) మేష=గొక్టా, A sheep, షా; 

అర్మా_:= సూర్యుడు, చా, 

(అజ్ఞాఒజఒహ్వోనా హవః॥ ఫు! ఆజా = ఆజ, Command, 
ణః ధరా, వావాః॥ sar; ఆహ్వాన =పిలుచుట, Call, a; 

92 _౨| అధ్వ శాః= యజ్ఞ ము, Sacrifice, <a. 

భావ (నత్తా న్వ  భావః॥ ఫు! నత్తా = దృవ్యాదుల కలిమి, 
ఛావాభి ప్రాయ చేష్టా State of being, wat; న్వభావ = న్వభా 
౭.౭_త్హజన్హసు) వము, Disposition, ఇషా, అభి ప్రాయ = 

అ భి (వ్ర యము, Intention, afaura ; 

చేస్టా=ధాతువాచ్య క్రియ, Gesture, pf; 
ఆళ్ళ, Soul, ఇంగా? జన్ల = పుట్టుక, Birth, 
ఇగ; మరియు మనోవికారము, Abstract 
కో "fm జో స శ 1dea, Alder; శబ్ద పవృ త్తి నిమి త్తము, 

Purport, fafa. 

(స్యా దుత్సాబే ప్రనవః। ఫు! ఉ తా చే= పుట్టుక, Pro- 
ఫలే ఫుప్పే) ప్రనవో duction, seq, ఫలే= ఫలము, Fruit, 

(గర్భమోచన్నే! ఇత; ఫుస్పే=వుష్పము, Blossom, కాలా, 
౨౬ ౩|| గర్భ మోచ నే= ప్రసూతి, Bringing forth, 

Idd. 

(అవిశ్యాసే 2ప, _నివ్నావః! వు! అవిశ్వాసే = అవి శ్వ్యానము, 

హ్న వేఒపినికృ తావవి) Distrust, ఇషా; అపహ్న వే= దాంచుట, 

నిహ్నావః। Concealment, (పాగా? నిక్క తె” = తిరన్మ_ 

రించుట, Denial, fx; (అవి) కపటము, 
Wickedness, qua; 
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రిచా ప్రనవే మహా) 

ఉత్సవ ః॥ ౨౬5! 

( 

అను భౌవః (ప్రభా 

వచేచ నతాంచ' వతి 

నిశ్చయ)! 

(స్యా జ్ఞన్గహేతుః) 

పభవః (సానంచా౭. 
(GQ యు 
ద్యోపలబ్ధయె॥ 32 

(శూ దాయాం వి 

పృతనయే శ స్టే) పార 

శవః (ఫ్రుమాన్ )! 

శక్లీజేతునిక్సితే శా 
శ్షతే త్రిషు) 5౬౬ | 

అమర కోశ ము (తృతీయ 

ఉత్సవః॥ వు! ఉల్పక = ఉప్పాంగుట, 

Elevation, seq; అమర్థ యోా;ః=కోపము, 

impatience, #1; ఇచ్చాప్రన వె = ఇచ్చ 

పుట్టుట, Rising of a wish, xe mT Wer; 

మహాః=పండుగ, Festival, eit. 

అనుభావః॥ పు వ్రభావే = ప్రభావము, 

Dignity, Tata; స తామ్ = పెద్దలయొక్క, 

మతినిశ్చ యే = బుద్ధినిశ్చయము, Firm opi- 

nion, fuera; (చ) సొ_ర్తి ఏకాదిభావమును 

గబీంచిన భూ వత్నేవాదులు, 1261026010 

of a feeling, faa. 

ప్రభవః! వు! జన్మ హేతు = జననమునక 

కారణమయినది, Generative cause, 

origin, గజ ; ఆద్యోపలబ్దయె = మొదట 

ఎఖుంగుటకుు, స్థానంచ=స్థాన మైనది, Place 

where a thing is first perceived, 

source, au; (చ) పరాక్రమము, 

Strength, a. 

న. ఫు! గూ ద్రాయాం విప్రతన యె = 

దృ(స్రుయందు గ్రైహ్మణునివలనం బుట్టన 

కుమారుడు, One born of a brahmin 

ina sudra woman, Tad; శ్రే) = 

ఆయుధము, Battle-axe, Tx efuart. 

ధు)వః॥ ఫు! భభేచే = ధు/వనతు త్రము, 

The 0.21 star, gq ఇభ స నిశ్చి తే= 

నిశ్చయింపయుడినది, Certainty, గాగ : 
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Uy | శాఖ్వ లే=నిత్యమయినది, Perpetual, 

immovable, waa. 

సో (జ్ఞా తావాళ్ళ 

నిన్యం yy పాతి య్ 

సోో2-(స్ర్రైయాం ధనే)! ౮, 

స్వః! ఫు! జాత = జ్ఞాతి, A kinsman, 

ఇష; న! ఆతని = =ఆత $2 The soul, ఇరా 

ని ॥ ఆర్మీ యె = తన సంబంధమై నడి, Own, 

sane వ్న॥ ధనము, Wealth, ya, 

సీవీ! దీ! త్రీ కటీవ స్ర్రబనే= (స్త్రీల కటి 

ప్రచేశమందలి పోశముడి, The knot of a 

Woman’s wearing garment, dat; 
పరిపణేచ = మొదటి సొమ్ము, Principal, 

7; (అపి) పండి ర్ట ద శశ; (అవీ) పం దెముగట్టిన ద్రవ్యము, 

A stake at play, ఇగ, 

(స్ర్రీకటీ వత్ర్రబద్దే 
౭.పీ) నీవీ (పరిపణే౭. 

పిచ) |! _ 3౬౭ 

నివా (గారీ ఫేరన నివా! సీ! గారీ = గారీబేవి ఇళ; పేర 
యో?) వయోః=నక్క_, A jackal, శక; కరక 

చెట్టు = ఉసిరిక చెట్టు, Myrobalan, ఇలా? ; 

ఫు! శివుడు, a; న॥ శుభము, Auspi- 

ciousness, 2. 

ద్యన్ల ఏం (కలహ ద్యన్ష్వమ్! న॥ కలహూ = యుదము, 
ద థి 

యుగ్న యో! Quarrel, ఇ; యుగ,యో = రెండు, 

A pair, ఈక; మిథునము, Union of the 

sexes, fay. 

స_త్త (న్॥ న॥ ద్రవ్య వా పృథివ్యాది ద్రవ్య 

ములు, Substance; అసు= ప్రాణము, Vita- 

lity, Sut ; వ్యవసాయము = ఉద్యోగము, 

Vigour, €a11; వ్న॥ జనుము = జంతువు, 

An animal, సగర 
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కీ బం (నఫుంనకం| క్లీబమ్॥ న॥ మళ్లే = న వుంసకు (డు, 
cn 

షై మ్ వాచ్యలిబ్ల మవి A eunuch, feat; త్రి! అవిక్ర మే = పరా 

శ్ర )| (కృమహినుండు, Weak, aI, నప్రుంనకమ్, 

ఇతి వానాః Neuter gender, agqam/en. 

వా _న్హనానార్థక శ బ్దములు ముగిసెను, 

(చా) విశౌ (వైశ్య! విటా॥ శ్, వు! వైశ్య = వైశ్యుడు, 
మనుజ) A man of the commercial tribe, కళళ; 

| వునుజే = మనుష్యుడు, A man, గల్తింళా, 

స్పశ :॥ ఫు! చార = వేగులవాండు, A 5py, 

aaa; అభిమ రౌ = యుద్ధము, War, Ja; 
దా (చాశాభిను 

క్ష క్రూరమ్భుగములతో పోట్లాట, COn- 

జ్జ 
ద్ 

కా) స్పృశే॥ 3౩౬౯! 

flict with a dangerous animal. 

రాశిః॥ ఫు! వుజ్జు = పోగు, A heap, fi; 

మేపాద్యా) క్యా. మేపాదిరాసులుు A 5122 of 

|the zodiac, wei xa fz. 

(చా) వం" (కుల వంశః॥ ఫు! కుల=కులము, Family, ఇక, 

మన్క కా)! |మసన్క_ రౌ= వెదురు, A bamboo, af, 
| 

(రహాః ప్రకాశ) ఏ-కాళః॥ ఫు! రహః = ఏ కాంతస్థలము, 

విక్రాన Solitude, ఇగ) సశకాశె=స్నూటమెనది | © ఖ యూ? 
Display, TATA. 

నిర్వేశో (భృతిభో నిర్వేశ | వు! భృతి = కూలి, Wages, 

గయూః)॥ 9 ౭0! ఇన్షాళ్థిల్ భోగ యో: = భోగము, Enjoyment, 

a1. 

(కృతా చే స్రుంసి) కీనాశః॥ సు! కృతా ైే స్తం యముడు, ఇట్; 
బి కీనాశః (ముద్ర కర్షక త్రి! యుద్ర=దరిద్రుడు, Niggardly, ఇకా; 
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యో (స్రైము! కర్గకయోః = దున్ను వాకు, CUltivator, 

fear. 

(పే లకే నిమి అప చేశ;। ఫు! ప చే= స్థానము, A place, 

స్, ఒప చేశ ఇల లకే =వ్యాజము, Pretext, aera; 

(ప)గుతి, A butt, fara; నిమి త్తే=నిమిత్తము, 

IA cause, rtar; ప్రసిద్ధి: Fame, sfufg, 

(స్పా) త్కు_శ| కశమ్! న॥ అప్పు = నీళ్లు, Water, Tift ; 

(మప్పుచ)॥ 5౭2౧1 (చ) దర్భ, Sacrificial grass, కాగా, 

దశా (౭_వస్థా౭. నేక దశా! సీ॥ అనేకవిధఎ అనేకవిధములయిన, 
ఏిధా౭.) |అవన్హొ = బాల్యము మొదలయిన యవస్థలు, 

Age, we; (అవీ వ 8, Wick, కా 

ఇ ఇళ కోకబ జై, Edge of cloth, mq 

ml ఈగ 

ప్యాశా (తృష్తాఒ ఆశా॥ సీ! ఆయతా = అధికమయిన, 

వీచాయ తా) | తస = అపేత్సు, Desire, Tur, (అవి) 

దిక్కు, Quarter, far. 
| 

వశా॥ వీ॥ (ప్రే! A woman. అగి కరిణీ = 

అడు వను, A female elephant, 

errand; వస్థ్యా = గొడ్డుటావు, A barren 
ట్ర 

(00౪7, Ta ఇఇ 117; త్రి! అఫీన మెనది, 

వన్గ్యా) 

(Dependent, ఇలా. 

ద్బగ్. (జానే జ్ఞాతే | దృక్ ॥ శ్, వీ! జూనే=జూనము, ఓNnంw- 
ge ఇ ఇ 

రి త్రిషు)! ౨2౨ ledge, (ఇ; త్ర! జ్జాతరి = ఎయింయవా. డు, 

One who knows Or sees, HITT; 

నేత్రము, An eye, wa; నీ! చూప, 

88 
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Sight, గహర చూచువానికి పేరైనపుడు! త్రి! 

డో 

ర), శః॥ లి |! సాహసికః= సాహనముగల 

(స్యా) త్కర్కశ | 5" ౮ hoe 
(సా హాసిక కథో రా వాండు, Violent, aiedt; కఠోర = గో ట్టి మె 

మన్చణావవి): ని Hard, ఇగ, అమనృణా =పరుననిది, 

' Intangible ; (అపి) దయ లేనివా (డు, 

|Unmercitul, ద౫[2?గ. 

ప్రకాకో (ఒర్ర ప్రకాశ | త్రి! అతి ప్రసిద్ద = మిక్కిలి 

| ప సిద్ధమయినడి, 120015 sfag; (అ) 

వు! ఏడ, Light, ga. 

బాలీశః॥ త్రి! విన = పిన్న వాడు, 10108, 

గ్ వ్ర; అ= ఏటుక లేనివాండు, Ignorant; 

(అపి) మూకుడు Hq, 

_(నృశంనఖడ్డ ని ని(స్ర్రైంశ | శ్రి! నృశంన = పాంసించు 

న్ర్రీంకౌ వాడు యులు (౫; పు! ఖడ్టే” = కసె, 

శ A sword, ఈ ఇక. 

_పాశో (బన్లన “త్ర పాశః॥ ఫు! బంధన = త్రాడు, A rope, 

యో)! at; శ శ్ర యోః= ఆయుధము, A weapon, 

న 

కోతో( (ఒ్రీవడ్మ, ఫోశః॥ ప్న॥। కుద్ద్హలే = మొగ్గ, A bud, 

లే ఖడ్జవిధానే ఒల్జై బార్లో! ఖడ్డసిధా నే = క_త్రియొజ, Scabbard, 

నుదివ్య యూ)! 3 251 ఇళ అర్ధాఘ= ధననమూహము, Treasure, 

ణల దివ్య యోః = దివ్య ప్రమాణభేదము, 

An outh, ఇఇ afar. క వానా; 
| 
| 

శాస్త నానార్థక శ బ్దములు ముగి సెను, 
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వర్ష ము-షు, న్ 25 
క ౫ 

(సురమ తా) వనీ, అనిమిషః॥ ఫు! సుర = చేవత, 8 కంద, 
Ey శ; మత్వౌ్య = మత్స్యము, A fish, 

ఇళళి 

పురుషో (వాళ్ళ పురుషః॥ ఫ్ఫు! ఆళ్ళ = అత్మ, The soul, 
ానవా)। strat; మాన వ= మనుష్యుండు, లః. 

(కాక మక్చ్సా్య్ట . ధ్యాజ్ఞ 1 వు! కాక = కాకి, గీ crow, 

స ఛ్యాక్టా ter; మత్సా్యత్' = మత్స్యములను దిను, 
ఖగ = కొక్కె_రపకీ, Any bird which 
preys on fish, x qf¥ fai. 

కశ (చ తృణపీ కతుః॥ వు! తృణ=కనవు, 07135, ఇ; 
థా) 3౩౭౫ | వీరుధా = తీగౌపొద, A CliMbing plant, 

శ; (చ) చంక, The arm-pit, fu; 

ఎండిన యడవి, A 1026060 dead trees, 

ఇఇ ళా న॥ పాపము, 510% ఇగ, 

శం| అభీమః॥వు! ప వ్రగ్ర హి=పగ్గము, A rein, 

శే) are; రనౌ శ =కీరణము, A ray of light, 

fxr. 
సె)వః (పేషణ వె )హః॥ ఫు! చే)షణ = అంప్రటకును, 

రణే)! Despatch, షత? మర్ల నే = పీడించుటకును, 
టు 

Paining, Fatigue, fif¥q war. 

పతుః॥! పు! నపహాయే = సహాయము, 

Partisan, atm; (అవి) శుక్ల కృష్లపతు 
(లు లం 

ములు, Fortnight, JE TY, wt ఇల్య 

ఉక్క, Wing, ఇల; పార పము, Side, 

far. 
౬ఫ్రుస్లీష (శిరో, ఉస్టీషః! పు! శిరో వేష్ట = తలకు చుష్టెడు 

పత (నృహాయె) 
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వేష కిరీటయో?) | పాగా మొుదలయినవానికిని, A tUrban, 

- seen; కరీటయోః = కిరీటమునకును చేరు, 

A diadem, gx. 

(శుక లే మూవీ. శే వృవః॥ ఫు! శుక్ర లే=వీర్యవృద్ధిగలవాండు, 

శే సుక్క లే వృష | Lustful, నాగ; మూవీ. కే= ఎలుక, A 22% 

ఛే) వృహః। aE నే = శ్రేష్టుడు, Pre-eminent, 

ఫరా; సుక్భృ'తే=ప్రుణ్యము, Virtue, gu; 

నృవథే=వృషభము, A bull, చితి, 

(ద్యూ తేజ మే, శా౭| _ ఆకర్ష $1వు! ద్యూలే=జూదము, Gaming 

ఫలశే=.) ప్యాకర్షో. with dice, at ; అతే= పాచికలు, A die, 

nT; శారిఫలకే = జూదమాడు పలక, 

A board for playing; (అపి) ఆకర్షించుట, 

| Attraction, errata. 

౭_థాయ(మిన్ది) య! అకుమ్॥ న॥ ఇసి) యే = ఇస్టి)యము, An 

52౭ ౭॥ నాద్యూకా క్ష organ of sense, ¥fiza; ఫు! ద్య్యూ ఆతా జే= 

కర్ణచ క, వ్యవహా రే పాచికలు, A die, ౪11, కర్భ =ఎనుబది గురి 

క లిన్రుమే)! గింజల యెత్తుగలది, A measure, TH గళ, 
| చక్రే = బండికన్ను, A wheel, వ్యన 

హో రే=వ్యవహారము, A law suit, GAA 

కలిదుమే = తొండ నటు, The bellerk 
UY (లో ను 

myrobalan, 4&1. 

కరూ (రాంరాకరీ కరూః॥ పు! వారా =కృమి, Agriculture 
పై యేవ ల యె —D 5 

మోగ్నిః) క రూ (కల్యా gq; కరీపాగ్నిః = పిడకనిప్పు, 11106 wt! 

భిధాయినీ)! 3౭౮! cowdung, maui ; నీ। కల్యా భధాయినీ: 

నది, A river, ఇళ 
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₹ోండను) నానార్భవర్గము- వ 
ద తలా 

(ఫుంభావే తతి) పౌరుషమ్॥ న ఫుంభా వే = “ ముగతనము, 

మయమాయాంచ)పొఠువం 17111100 fen; తత్కి 9 యా యామ్ = = వ్రత 

మడు చేయుపని, Manly act; రబ 21 

శ; (చ) మానిసి చేయిత్తు వొడవుః 

The height of a man’s stature, sxrxH1 

ఇసి అగ్లీ. 

విష (మప్పుచ)। విషమ్! న॥ అప్పు = నీళ్లు, Water, TTA; 

(చ) విషము, Poison, {aw 

(ఉపడాచే) ౬ ప్యా| అమిపమ్! ప్న! ఉపదానే = కాడు, 

మిషం (సాత్) & bribe, an offering, ఇరా ఆశల ; 

(అవి) మాంసము, Flesh, aia. 

(అపరాభేఒవి) కిల్బి| _ కిల్బివమ్॥ న॥ అపరాభే = అపరాధమున 

పషమ్! Ger కను, AN Offence, Tr; (అపి) పాపము 

నకును పేరు, ఏ॥Nn, 717, 

(స్యా ద్యృష్టా లో వర్షమ్! ప్న! వృస్టా=వాన, Rain, aT; 

కధాత్యంశే వత రే) లోకథాశ్వం"కే = భఛారతవర్హ ము “వరంిదలయి న 

వర్ద (మస్రీ యామ్) భూఖండము, Acontinent, mx Jae; 

వత్స రే=సంవత్పరము, A year, Tx Iw; 

“లోకభాత్ర్యం శ అని పాఠాంతభరము, 

ప్రేమయో (నృ "లేత ప్రేమో!సి! నృ త్త = నాట్యము, Dancing, 

౯౦ ప్రజ్ఞా) ఇగ; ఈతణ= చూచుట, View, సాగా? ; 

ప్రజ్ఞా = బుద్ధి, Intellect, ఇనా. 

భితాూ (సేచాఒర్ల, భితా॥ నీ! సేవా = సేవించుట, Service, 

ఫి 

నాభృతి! ౩౮౦1 5౯% అర్థనా= అడుగుట, Begging, frat: 

| భృతిః = కూలి, Wages, nt, 



| 

తి (టో భా౭. వి) 

ఆమర కోశము (కృ శీ 

తిట్॥ మ్, సీ! శోభా = కాంతి, Spl 

dour, ఇగగ్యా (అవి) దీ వి A ray of lig 
fxr. 

(త్రిము పరే | తక్కిన సాంతము లన్నియు! తి! 

గతం (శార్త్న్య న్వతుమ్! తి! కార్త్శ్స్నన్ట = అంత 

ప్ర యో! 

ప త్య మేఒధిక్చ తే) 

స్థల 

హూత్న (స్త్వ ప్రేన్లు 

ననుటకును, Entire, qxr; నికృష్ట యో 

అధమునకును, Inferior, i, 

అధ్యతుః॥ త్రి! ప్రత్యకే = సామోత 

| నెటు ౦బడునది, 6706069016, neq 

అధికృ తే= గ్రామాదులకు నధికారిరైన వా, 

Superintendent, wratfumrd. 

రూతుః! త్రి! అపేమ్లు = ప్రేమలే 
af: 

రే)! 3౮౧|॥ | Unfriendly, ఇళ్ల; అచి క్క_ణ = పరున! 

దితి హోానాః 

రవి శేంత చాచా) 

సా ఎ 

(సూర్య వహ్నీ) 

'వనూ। 

Rough, tz. 

సూ_న్త నానార్థ క శబ్దములు ముగిసెను, 

హంనః॥! ఫు! రవి = సూర్యుండు,. శ 

శ్వతచ్చ డా = హంస, Swan, ఇళ మజీ 

లోభములేని రాజు, An unambiti 

king, తాగా ata ur, విష్ణువు, అంతరా 

The soul, amar; మత్సరము "లేనివా, 

ఉ_త్తవు నన్నా వసి An ascetic, aan 

ఉ_త్తరపదమయి నవుడు 'శ్రేస్టు(డు, 

విభావసుః॥ వు! సూర్య = సూర్యుని 
The sun, ఇ; వహీ్మీ = అగికిని * 
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వు (తర్షకవ ర్ల వత్సః॥ వు! తర్షక =దూడకును, A calf, 

జ్యా) ఇసొక[; వ తౌ = సంనత్సరమునకును వీడ, 

A year, కనా 17, 

(సారజ్షాశ్చ) దివా! దిపొకాః! న్, ఫు! చేవతలు, డీ 806, 

కసః॥ 3౮౨! | ౫౫77; సారజ్లాః=చాతకపక్షులు, Cuculus, 

ఇగ (చ) పీ, A bird, mf, 

(శృజ్ణా రాడా వసే! రసః॥ వు! శృజ్ణారాణా = శృంగారాది 
ద . 

వీక్వే గణే రాశగే కనము, Sentiment, ౫M; విపే. = 

ద్ర వే రసః! విషము, Poison, fam, సీళ్గు, Water, grat; 

పర్యే = బలము, Vinlhty, ఇణ; పాదరనము, 

Quick silver, qtr; గుణే = మధురాది 

ప డ్రసములు, Taste, Tx ₹ళ) శాగే= అను 
రాగము, Zeal, mT; ద్రవే = ఆర్ష మై 

|నఏ, Liquid, x11; ప్రుల్లనీళ్లు, 

(పుం) స్యుత్తంసా ఉ_త్తంసః-అవతంసః॥ ప్న! ౨-కర్షపూ రే= 

వతంసౌ (వా కర్ణ వూ చెవ్రులం బెస్టు పువ్వులు సొమ్ములు మొదలై 

శేఒపిశేఖ లే! 359% నవి, An ear-ring, qfwat; శేఖరే=కరీ 

టాది శిరోభూవణములు, A crest, గళ్ళ 

(చేవళేజే =నలే! . వసుః! ఫు! చేనళడే = అష్టవసువులు, 

రశ) వసూ (రత్న A class of deities, శన? , అనలే=అగ్ని, 

ధచే) వసుః! Fire, «fm, రశ = కిరణము, A ray of 

light, fee, -న| ర ల్నే =రత్నము, A gem, 

ఇళ ధజే-భనము, Wealth, ఇగ, 

. (వపా చ) వేధాః వేధాః! న్, ఫు! విస్ణా = విళ్ణున్ననకును, 
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ఇ; (చ) బ్రహ్మకును, aT; [5 విద్యాంసుని! 

పవ! aga, 

శ్రీ) త్యాశీః (హి (హీ ఆలీః! న్, పీ! హి తాఒశళంసా =హీతవుయిన 

RCA 2=_పీదం నస్తువు కావ లెననుట,. Benediction, ఇళ; 

ష్ట్ర యోః) Ji 3౮5 అహిదంస్ల ) యోః= పాముకోణు, Pang of a 

serpent, diy ¥ xia. 

లాలసే (ప్రార్థనా లాలనః! ప్ప! ప్రార్థన = వేడుకోలు, 

త్పుశ్య) Request, raat ; జాత్సుశ్వే = ఇ్రస్త్థవ సు 

వప్పుడు కలుగునను రాగవి శేషము, Lager- 

ness, seuaat; త్రి! విషయానక్షుండు, 

Taking pleasure in, faq. 

| 
| 

హింసా (చాశ్వాది। పొంసా! నీ॥ చౌ ర్యాదికర్భ = దొంగతనము 

కర్శచ) కొట్టుట కట్టుట మొదలయినవి, Mischief 

[as robbery ఓం, id aia; (చ) చంవుట, 

Slaughter, fear. 

ప్రనూ (రశ్వాపి) వ్రనూః। వ్స్| అశ్యా = ఆడుగుజ్జము, 

A mare, ఇ1ళగ (అవి) తల్లి, A Mother, 

af. 

(భూద్యా వా) రోద రోదసీ! సీ! భూ = భూమి, The earth, 

స్యా) fa ; ద్యావా = ఆకాశము, Ihe sky: 

raat. 

రోదసీ (చతే)॥ రోదః॥! న్, న॥ తే=ఆ భూమికిని ఆ యూకా 

9౮౫॥ | శమునకును పేరు, The earth and sky, 

gf sl ara. 

(జ్యాలా భాసో ర్న అర్చిః॥ న్ న! జాలా = మంటకును, 
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ఫ్రం) న్యర్చిః Flame, ౮; భాసోః = కాంతీకిని పేరు, 

Light, ఇరగ. 
శి Ir నా బ్ [తి (ర్భ ద్యోత జ్యోతిః న్, న॥ భ= నతు త్రము, A star, 

వృష్టి షు)! 77; ద్యోత = తేజస్సు, Light, ax; 
'దృష్టిష =దృష్టి, Pupil of the eye, ఇగ; 

వు! సూర్యుడు, ఇష్ అగ్ని, ౫a, 

(పాపాపరాధయోా) ఆగః॥! న్, న! పాప= పాపము, ఏ1n, ఇగ; 

రాగ అపరాధయో = అపరాధము, An offence, 

STITT. 

(ఖగ చాల్యాదినో) వయః! స్, న॥ ఖగ = పథ్నీ A bird, 

రషయః॥ 3౮౬| ౯; 'బాల్యాదినోః = బాల్య యూావనాది 

వయస్సు, Age, =a, 

(తేజః ఫురీపష యో) వర్చః!! న, న! తేజః= తేజస్సు, Splen- 

రగర్వ్బో dour, ఇళ్ళ ప్రరీష్యోాః = వివ్య, Ordure, 

ణ్, 

వుహా (స్తూత్సవ మహః! స్, న ఉత్సవ = పండుగ, 

తేజసోళ) | Festival, ead; 'తేజసోః = తేజస్సు, Light, 

షన, 

రజో (గుణే౭_పి రజః॥ న్, న! గుణీ = రజోగుణము, 

నీ శ్రీ వుప్పు) Quality of passion, gu; స్తీ పుప్పే= 

స్త్రీల ముట్టుర కృము,. Woman’s menses, 

౪ ఇనా; (అవి ధూళి Dust, ఇళ; 

పుప్పొడి, Pollen, yet {¥, 

(రావణా. ధ్యా జ తమః! స్, న॥ రావా = రాహువు, 

గుణే) తమః॥ 3౮౭ | Moon’s ascending node, t¥; ధ్యా న్తే= 
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HA, Darkness, Wr; గుణీ = తమో 

గుణము, Illusion, aig, 

జ న వ అ జ 

ఛన్షః (పచ్యే2భి ఛస్షః। నస్, న! ప ద్వే గాయత్రి ము 

లాపే.చ) లైన ఛందస్సు, Poetical metre, త 

అభిలాసపే.= ఇచ్చ, Desire, uncontrolle 

conduct, fuera; (చ) వేదము. ఇచ్చ! 

| వేరై నప్రుడు అకారాంత ఫుంలింగము, 

“oN 5 
తపః (కృచ్చాది తపః॥! న్, న! కృ చ్చా) దికర్శ = కృ చ్చ వ 

కర్మ ద) | వాం చాయణము మొదలయిన తపస్సుల 

Austerity, tm ate xt ఇళ (x 
ధర్మము, Virtue ఇ; ప్ర! శిశిరబుతున 

మాఘమాసము, ff వర్త, 

నహో (బలం) నహః)  సహాః॥ స్, న బలమ్ = బలిమి, Strengtl 

(మార్గో) ఇ; ఫు! మార్లః = మార్ల శీర మాసమ 

Winter, తాగ 

నభః (ఖం శావ నభః! స్, న॥ ఖమ్ = అకాశము, 1! 

శో) నభాః॥ 3౮౮! sky, ura; పు! శ్రావణ = శ్రావ 

మాసము, A month, rad, 

క (న్సచ్మా౭. శ్ర | ఒకః॥ స్, న! (ప) అ, ఫు! సద్మ్మ = ఇల్ల 

యశో) కః A house, ఇర. ఆశ్రయః = తావు, A 

asylum, ura, (చ) పవీ, A bird, ug 

పయః(ఖీరంపయో' పయః॥ న్, న॥ థీరమ్ = పాలు, Mil 

౭.మ్బుచ)! శాత అమ్బుచ =సీళ్లు, Water, కాళ, 

ఓజః! స్, న॥ దీపా = తేజస్సు, Splel 
ఓజోే (దీపా బలే) | 

dour, ఇక బలే=బలిమి, Strength, ఇ 
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HA న నాలా 
(స్రోతు ఇద్దయే| స్రాతః॥ న్, న॥ ఇన్టి/ యు= క్రో వో చక్రాదీంద్రి 

నిన్నగర మేం! క౮౯! ములు, Organ of sense, ఇగ నివ్వు 

గారయి=నదీ వేగము, Stream of a river, 

ఇ 7. 

తేజః (ప్రభవే తేజః న్ న! ప్రభావే = ప్రభావము, 

దీపొచ బలే శు శ్రే) Dignity, xa; దీపొచ= కాంతి, Splen- 

dour, fad; బలే = బలిమి, Strength, 

రా ; కుత్ర = రేతస్సు, Semen virile, J ; 

(ఆపి) తిరస్కారము నోర్వకుండుట, 

Strength of character not bearing 

insult with impunity. 

పత నీ ము) ఇది మొదలు సాంతము లన్నియు | త్ర! 

(్రీలింగవివయయందు బీభత్సము తప్ప కడమ 

శ బములు ఈకారాంతము లాను, 

కిని Intelligent, జాగు (చ) అత్మృజ్ఞునికిని, 

Having a true knowledge of the soul, 

ఇ7₹1; విదాషంసునికిని, Learned, 

వీభత్సో (హిం వీభత్సః॥ శ్రి! హీంన్రః = చంవు న్వభా 

పో వముగలవాండు, (10౧61, హాల (అపి) రోత 

గలది, Envious, dtr; అ ప్ ను(డు, 

Arjuna, wa. 

ముందట చజేప్పంబడు జ్యాయశ్శ బ్దము 

మొదలై నవి రను స్వార్థాతికేయమునందు 

వర్తించును, 

(ఒప్యతిశ యె త్య 

మో)! _ 3౯౦ 

(వృద్ధ ప్రశన్యయో, జ్యాయాన్ | స్, త్రి! వృద్ద = మిక్కీ అ 
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రాయా |వృద్దు(డు, Very old, qx; యశ న్య యోః= 

మిక్కిలి శ్రే శేస్టు(డు, Very excellent, yg, 

కనీయాం (స్తు యు కనీయాన్ ॥ స్, త! యువా = మిక్కిలి 

వాల్పయోః) వ్ర ప్థాయవువా6డు Very young, Jax; 

అల్బయోః = మిక్కిలి యల్పుండు, Very 

small, శల. 

వరీయాం (స్తూరు. నరీయాన్॥ స్, త్రి! ఉరు = మిక్కిలి 
'వర యాః) |. ఫఘనుండు, Very great, Aa, వరోః= 

మిక్కిలి డౌన్టుడు, Very excellent, ¥y, 

సాధీయాన్ (సాధు సాధీయాన్ ॥ న్, త్రి! సాధు = 

బాఢయోః)! కికాం౧||మంచీవాు, Very right, a; బాఢ 

యోూంకః = మిక్కిలి దృఢ మైనవాండు, Very 

ఇతి సానా; firm, జ. 

- సాన నానార్థకశబ్దములు ముగి సెను, 

0 బర్హమ్! వ్న॥ దలే=అఆకు, A leaf, Tar; 

(అపి) పరివారము, Retinue, afiqrmt; 

నమిలిస్రురి, A peacock’s tail, Ht faqs, 

గృహః॥ వు! నిర్భన్థ = గ్రవాణము, 
పః Seizure, ఇగ ఉపరాగ = చంద్ర, సూర్య 

గృవాణము, AN eclipse, ఇ em ¥ 70; 

అర్మాదయః = సూర్య (డు మొదలుగాగల 

నవగృవహములు, A planet, aa wrfe az 

(ద్వార్యావీడే క్యా, నిర్యూహః॥ ఫు! ద్వారి = వాకిలి, A dor, 

ధరసే) _ నిర్యూహో |, అవీడే = సిగను జుట్టిన పూలదండ, 
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(నాగద నః 3న ౨|| | దీ chaplet, 571; నాగద ననే = కొణిగకు 
నాధారముగా గోడను నాటిన కొయ్య, 

Wood jutting out of a hall, aat; 

క్యాథ రసే=కపాయము, Extracted juice, 

mT, 

నా అల అధ ల ఉద ఆన య్ 
(తులాసూ త్రె ఒ శ్వా వంహాపగహః। ఫు! తులాసూ లై, = 

దిర జె స, పంల నాః (త్రానుకొల మొదలై నవాని (త్రాటికిని, The 

ప్రగ్రృహో(ఒపిచ)! string suspending a balance, క్రెళిగక్యాషా; 
అశ్వాదిర కే = గుణ్బము మొదలుగాగల 

వానిని గటు పగము మొదలె నవానికిని పేళు, 
ర గా ర్లు ౧౧ 

Halter for horses, ఇగ కాగా, 

(పత్నీ పరిడనొడ.. పరిగ్భహః॥ వు! పతీ = పెండ్రము, A fe, 

దాన మూల శౌపాః)| Family, ఇ; పరిడన = పరివారము, 

పరిగ్సహోః॥ 3౯౩ Dependent, afta; ఆదాన = వుచ్చు 
కొనుట, Acceptance, wz]; మూల= 

|మొదలు, Origin, root, ఇ; శాపాః 

నపథము, Oath, ఇళ, 

(దా శేష్యకి) గృహిః గృహాః! ఫు, నిత్యబ॥! దా రేవు = పెండ్లము, 

Wife, ఇగ (అవీ న! ఇలు, A house, at, వ 

( శోణ్యాను) ప్యా ఆరోహాః! వు! వర ్ర్రియాః=ఉ_త్తమ గీ 

రోహో (వర్రీ యొక్క, ₹౯% అగి; శ్రాణ్యామ్ = వీతుందు, 
యాః! A woman’s waist, € ఇగ Fan ; (అపి) 

సనుల మావటివాందు, Rider of an ele- 

phant, గ ఎక్కుట, Ascent, 721౫; 

సఏకువు, Length, శ౫[; పొడవు, Height, 

శ్. 
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వ్యూ హో (బృనై) వ్యూహ | వు! బృనై = నమూహము, 

Multitude, జ; (అపి) పౌజా కొరు 

తీద్చుట, Array of troops, కణ్శజ మిక్కిలి 

యూహా, Reasonmg, wear; రచన, 

Fabrication, xa. 

హ్యపి (ర్టృత్రె౭.) అహీ8॥ ఫు! వృత్ర = వృ త్రాసుడుండు, 

A demon, gag; (అపి) పాము, A 561 

pent, cx iq. 

(ప్యన్నీన్లప్టర్మా-)|  తమో౭.పహః॥ వు! అగ్ని=అగ్ని, Fire, 

సమోజఒప పపహాః॥! ఇనా, ఇన్లు= చంద్రుండు, The moon, Tex; 

3౯౮ అర్కా ః=సూర్వు(డు, The $n, శ, 

న ట్ జ జని నో (పరిచ్చ దే నృపా పరిబర్హః! పు! పకిచ్చచే = పరివారము, 

2_ రే) పరిబగ్లో |Retinue, tart; నృపాన్మే = రాజునకు 
థి బా 3 

యోగ్యుమయిన, అగ = ఛత్త) బామ రాది 

వస్తువు, Insignia of royalty, Sa arat 

ఇతి హానాః లని. 

పహోన్త నానార్థక శ బ్బములు ముగిసెను, 

(2 వ్యయ-ః పే) | ఇదిమొదలు లింగాది నంగ్రహవర్లము 

'దనుకం జెప్పళగల శబ్లము లవ్యయంబులు, 

, అందులో నానార్ధావ్యయంబులు ముందు 

జెప్పి వెనుక చేకార్థ కావ్యయంబులు చెప్పం 
| య 

The. following are Indeclinable. 

అనేకములైన యార్గములుగల పదనమూ సాము 

ముగి సెను, 

బ్రతి నానారవరః. 
(౧ ౧ 



కౌండ ము) నానార్థవర్ష్య ము న్ 

ఆజ్ (ఈవద న్లేఒభి వ్యాపా సీమా గే థాతుయోాగ చే) ॥ ౩-౫ 

టీ, ఆజ్ 1అ॥ ఇది, ఈహదగ్థె= ఇంచుక యను నర్గమునందును, 
జ అ పొణ్ణరీభూతముఖచ పీనామ్, A little, rar; 'అభివ్యాప్తావ 

పక క్రి యకు మేకను జెప్తునపుడు డానితోడ నను నర్గమునందును, 
1ఉ॥ కుమారం యశ పాణి నే, Including; సీమా 'ర్టే= ఒక క్రియకు 

మేరను చెప్పునపుడు అండా(క యను నర్భమునందును, ॥ఉ॥ ఓద 

కాన్తం ప్రియం పాన్గమను వ్రజేత్ , Up to; ధాతుయోగచే= కీయ 

ముక్క... సంబంధమువలన బుట్టుదానియందు, అనలా గి యా 

యోగమువలన. బుట్టు క్రియార్థ దో్యోతకత్వమునందును వర్తించును, 

|ఉ| ఆహారతి, 

మూ! ఆ (పృగృహ్యాః స్తుత వా శ్యేఒమి 

టీ, ఆ ॥1అ| ఇది, నృత = =తలంపునందును, Oh (remem- 

bering); 1ఉ॥! ఆ ఏవంకిలతెత్, వాశ్యే = వాక్యవూరణమునందును 

న_ర్తించును, EXxpletive; 141 ఏవంను మన్యసే, ఆ అద్య స్వాద్విష్టం 

భోజనం లబ్ధమితి, పృగృవ్యాః = దీనికి ప్రగృహ్య నున్నందున 

కంధిలేదు, 

ఆః (కోపే తాపవీడ యో?) 

టీ, ఆః ॥అ॥ ఇది, కోప=కోపమునందును, ॥ఉ॥! ఆః రతు_స్తివ్య, 

తాప= తాపమునందును, !ఉ! ఆః క్యాసి వ్రీయె, రీడ యో? = వీడ 

యందును వ ర్జించును, ॥ 4! విద్యాం మాతర మాః ప్రదర్శ నృప 

కూకభతున్వ, ఆః కష్టంవర్త నే, Alas (sorrowfully angrily 

painfully), ఇగ. 

(పాప కులే పద ర్టే) క్షు 

టీ, కు ॥!అ॥ ఇది, పాప = పాపమునందును, ॥4&!. త్య జే 

త్కు_జననంగలివ్, Snfl; కుత్చా=నిండ యందును, ॥॥ కుభోజనమ్, 

Bad; ఈపహద = ఇంచుక యను నర్థమ నందును వర్తించును, 1ఉ॥ 

కవోప్లమ్, కోప్ట మ్, A little, క్త, 

er mE. 
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ధిజ్ (నిర్భ రన నినయోః)! బడా 

టీ, ధిక్ iఅ॥ విది, నిర్భ రన = తదలించుటయ('దును, | జ్ 

ధిక్ ,గానుం నిష్టురాలాషమ్, నిష యోః = =నిందయందును వర్థించును 

|ఉ॥1 ధి గిమాం  చేవాభ్ళతా మసార తామ్, 1! (menacing! 

reproachfully), fir. 

మూ! చా (న్యాచయ సమాహా శేతశేతర నముచ్చమే) 
టీ చ ॥అ|॥ ఇది, అన్యాచయ = రెండు (క్రియలలో నాక 

ఫధానమె, యొకటి య ప్రధానమై యుండుట యను నన్వ్యాచయమ 

నందును, More over; 1=| భీత మట గాం చానయ, నమా 

పోర = బక క్రియలో నవయవవ స్తువులకు (ప్రాధాన్యము లేక నవమ 

డాయమే ప్రేధానముయియుండుట యను నమాహోరమునందున 

And; 1ఉ! ఛస్ట్రోపానహమ్, అశ్వ బలీవర్షమ్, ఇత నేతర =పరన్న 

సాజేతుములయిన గయవయవవ స్తువ్రులకు నొక క్రియతో నంబంధవ 

గలుగుట యను నిత శేతరయోగమునందును, Mutually; 16 

'జేవద_త్తయజ్ఞ ద ఆ భ్యా మిదం కాగ్యమ్, సముచ్చయ = పరన్పరని 

సేక్ష్షములై న యవయవవ,స్తువ్రణకు నొక శ్రీయల" సంబంధవ 

గలుగుట యను సముచ్చయమునందును, A150; lal రా. 

గౌరశ్వః పురుష శృ, పాదపూరణ పమయోంతర షేంతునిశ్చయమ. 

యందును వ _ర్తించును, dt. 

స్వ (స్త్యాశీః తేమవుణ్యా చా) 

టీ, స్వస్తి 1అ॥ ఇది, ఆశీ ర్యాదమునందును, Well (a ben 

diction); 141 స్వస్తి తే. స్తు లతయా నహ వృత, 'శ్షేమ=స్ ర 

ద్రవమందును, Safety ; ie న్వ న్తీప్రజాభ్యః, భూ తానుక మా 

కవ చే దియం గాశేకా భవే తష గి సిమతీ త్వద 3 స్తే _వుణ్య= ఫుః 

' మునందును, VIrtUe; I4॥ స్త మాన్ గే మశ్ను తే త, అదిశ బః 

' వలన శుభాదులయందును వ_;ంచును, AUspicious &ం. ల 

ప్రాజ్ఞానికం స్ట నయనం ప్రయుజ్య, 
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wg oo SY ల En 
(పక లజ్జ నే) ప్యతి। 3£ా2॥ 

టీ, అతి ॥అ॥ ఇది, ప్రకనై = మిక్కిలి యను నర్ధముసందును, 

Very; ఉ|| అతివృద్ధః, అతిశే తే, ల్జనే = దాంకు ననుటయందును, 

Past, surpassing, excellent, 1éi అతీత కాల సృహ మభ్యు 

వేతః, అపిశ బ్బ మువలన పూజయందును వర్తించును, ఇ, 

సి (త్స)శ్నా చ వితర్కే చ) 

టీ, సత్ lఅ॥ ఇది, పృశ్నయందును, What (interro- 

526176); ఉ|| కసి దేకాకీ చరతి, విత ర్క చ= ఏితర్మమునందును 

వ_ర్తించును, What (dంubtingly); 1&1 అధ స్ప్విదాపీ దుపరిస్వి 

డానీత్ , TTT. 

తు (స్యా బె చ౭.వధార కే) 

టీ, తు ॥అ॥ ఇది, ఖేదే=ఫేదమునందును, BUt (Indicating 

difference); ఉ॥ పూజ్యా గః కిలా తు పూజ్యతరా, అవధా 

రచనే = నిశ్చయ మంనును వర్తించును, Indeed; ॥ఉ!। వేడాస్తు 

వమాణమ్, శ. 

(ల తాతా జాల 

టీ, నకృత్ ॥అ॥ ఇది నహ = తోడ నను నరమునందును, 
దశకు 4 వా ( న్ 

Together; ఉ|| "దేవదత్త యజ్ఞ దత్తై నకృ ద్భుష్దా "తే ఏకవారే= 

ఒకసారి యను నర్గమునందును వర్తించును, Once; ఉ|| నకృ 

త్ప్రదీయ తె కన్యా, ఇ ఇ, 

ఆరా (ద్దూర నమాపయాః) | 9౫౮! 

టీ, ఆరాత్ ॥అ| ఇది, దూర = దూరమునందును, Far; 

జూ[ ఆరా దతో దృష్టిసథం వ్యతీతః, సమోపయోః = సమీపము 
| ౧ న . 

నందును వ రింనును, Near; GI త మర్చి మారా దభినర్షె 

మానము. 

84 
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(పతీచ్యాం చర మే) పశ్చాత్ 

ట్రీ, పశ్చాత్ 1అ॥ ఇది, ప్ర తీచ్యామ్ = పడమటిదిక్కు నందును, 

Westward; Gi పశ్వాద_స్తంగతో రవిక, చరమే = నెనుకదిక్కుు 

నందును వర్తించును, Afterwards, lastly, behind; ఉ|| పన్నా 

ద్యాతి, శతి యిభ్యః సూర్యం దీయతాం పశా డితరెభ్యః, 

TaTd. 

ఉతా (స్యర్గ వికల్ప యోాః,॥ 

టీ, ఉత ॥అ॥ ఇద్, అప్యర్థ = అప్యర్థమునందును, Also; &l 

ఉతభిన్ల్యా చ్చిర నా శిలోచ్చయను, ఉత దణ్ణః పతిహ్యతి, వికల్ప యోః = 

ఇటో అటో అను వికోల్పార్థమునందును వర్పించునుు What 

(doubtingly), either; Gl ఉత పర్వతో ఛిజ్యేత, ఉత తృ షే బి 

ద్వ; వ. మనంగా దగా భార్థమును ప్రశ్నయును, 

టీ, అ ॥అ॥ ఇది, ప్రునః=మణియు నను నర్ధమునందును, 

Again; ఉ|| న్థ్వ త్పశ్యత శజ్బవార్థిలహరీ విద్యోల్బణమ్, నచా 

ర్భయోాః = =ఎల్ల పుడు నను నర్ధమునందును వర్తించును, Constantly, 

for ever; ఉ|| శాశ్వతం వై నెరమ్, ఇగ, 

సొ (త్ప్రత్యతు తుల్య యో) || ద డోలా 

ట్, సామోత్ 1॥అ॥| ఇది, పృత్యతు = పృత్యతుమునందును, 

Actually; | ఆ|| సాతి దృ ష్టో౭_పి, తుల్యయోః 8 =౨నమానమునందును 

వ_గ్లించును, Like, in person; G1 ఏపూ సాయా. లక్క 

TTT. 

(ఖే దానుకన్వూూ సనో. ఏన్నయా౭2మ స్త్ర జె) బత। 

టీ, బత ॥అ॥ ఇది, ఖేద= ఖేదమునందును, Alas (Expressing 

sorrow); ఉ| అహో బత మహత్కష్ట్రమ, అనుకన్నూ = దయ 

యందును (015; ఉ| మూరోద్ రత ఫు _త్తత్వమ్, ననోష = 
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ంతోపమునందును (10); &॥ బత. ముక్హాన్మ కిల్సి పాల్, 

సుయ =ఆశ్చేర్యమునందును (surprise; ॥ఉ! అపో బతాసి 

ఫ్రహాణియ వీర్యః, అమన్హ/ చే = వీలుచుటయం౦ందును వర్తించును, 

| వహి బత Oh! (calling), wiz, 

పూన (హూ శేఒనుకమ్చూయాం వాక్యారవ్ను విహాదయో;)॥ ర్ల (బా N 
టీ, హన ॥అ॥ ఇది, హే = నంతోవమునందును, Oh! 

xpressing Joy); &l హు న్ల జీవితాన, అనుక న్ఫూయామ్ = 

యయందును (CంMpassion); #1 మూరోదీ క్త పుత్రక, 
క్యారమ్మ = వాశ్యారమృమునందును, ఉ॥ హాన్త తే కథయి 
గమః, ఏిపాదయోః = దుఃఖంచుటయందును (21160) వర్పిం 

న్కు ఉ॥ హా న్స హతాః పధిక ౫హీన్యః, 

సతి (పతినిథా ఏప్పా లతణాచా ప్రయోాగత్క। 

టీ, ప్రతి ॥1అ| ఇది, పతినివా = నద్భ శార్గమునందును, 
stead; ఉ|| అభిమన్యు రద్డునా త్స)తి, పప్పా = గుణ క్రియచేత 
్నెవ స్తువులను ప్రక్యేకముగా న్యావింప నిచ్చగించుట యను వీప్ప 

ఏందును, EaCh; ఉ॥ వృతం వృతం ప్రతి సిబ్బత్కి లక్షణ = 

జించి, Towards for; &॥ వృతం వృతం ప్రతి విద్యోతతే 
క్యుల్ , అదౌ= మొదలయినదానియందును, ఆదిపదముచేత నాక 

, కారమును బొందినవాసింగాం జెప్పుట యను నిత్ధంభూ కఖ్యా నము 

దును A535 t0; ఉ॥ సాధు రాాంతరం పతి వ్ర యోగతః = ఒకటి 

న్స మరియొక టి పుచ్చుకొనుట యను ప్రతిదానమునందును, In 

change; &| తిలేభ్యో మా పూకా ప్రతియచ్చతి, భాగమునందును 

ర్రించును, Belonging to (as a portion); & యద త్రమాం 

తి స్యా త్త ద్రీయతామ్, ఇ, 

ఇతి (హేతు ప్రకరణ ప్రకాశాది సమా పిన! ళోం౧॥ 

- టి, ఇతి 1అ| వ్రిది హేతు=కారణమునందును, Thercfore; 



59? ఆమ ర కోశము [తృ తీ. 

ఉ॥ హా స్పీతిపలాయ లే, ప్రకరణ= ప్ర కాశమునందును, Thus; 6 

గారశ్యోహ స్తీ వీ లిజ్లాతిః, ప్రకాశ = ప్రకాశమునందును, Well know 

assuch; &l ఇ3ి పొణినః, క్ష = మొదలగు నర్గమునందున 

Etcoetera; ఉ॥ సపేంలా లీలే త్యమి హావాక సమా_ప్టిషు=ను 

యుటయందును వర్తించును, Finis; Gl ఇతి వ్రథమ స్పర్షః, | 

TE. 

(ప్రాభ్యాం) సర్వా (త్స)థమే పుకా క్థైజఒగ్రత ఇత్వ పి)! 

టీ, ఫురస్తాత్ 1అవ్య! ఇది, (ప్రాధ్యామ్ = తూర్పుదిక్కు 

దును, Bastward; ఉ|| వురనా దుదేతి సూరః, పథమే= మె 

లను నర్భమునందును, First, ఉ|| పురసా త్రీ )య కర్ణ ప 

త్పిద్ద ఫలి తత్సలము, సురా = తొల్లి యను నర్గమునందు, 

Formerly; ఉ॥ పురస్తా బ్యామా౭. భూత్, అ గృతఇత్యేపి= ముం 

అను నర్గమునందును వర్తించును, InirOont; ఉ॥ పురస్తా Es 

నిర్యాతి, 

యావ తాన (చ్చ సాకల్యేఒవధ” మా నే2.వధథార చ్వో) 

టీ, యావత్ -తోవత్ ॥అన్న॥ ఈ ౨ను, సాక ల్యే= అంత 

నను నర్భమునందును, As much as (the wholey, &1 ర 

'త్కార్యం తావత్కుురు,  అవభొ=మేరయందునుు (11; 

యావ త్పనన్యం నేత్ర ౦ తెవ త్క_జ్ఞకివృ మః పరివృతమ్, మయా 

పరిమాణముసందునుో As many as (number); ఉ| యావద్ల 

"తావద్సు కమ్క్ అవధారణ = పరినూణ నిశ్చయమునందును వ 

చును, ఏం much (affirmative); ఉ|| యావ దమత్రం 

ద్బా)హ్మృణా నామ _న్హ్రయనస్యు, ఇ1ఇన్న 

(మజ్జ లానన్తరా ఒర మృ ప్ర న్న్న కా ag) ప్వథో అథ | 

టీ, అథో_అభథ అవ్య! ఈ ౨ ను, మజ్జళ్ = మంగళార్ధ వ 

“దును, Auspicious particle; &l అథ వర్హ్ణనమా మో 

అన_న్తర =తరాషత నను నర్గ్భమునందును, After, Gl అథ ప్ర 



కొండ ము?) నానార్థావ్యయవర్దము ర్చ3 

మధిపః ప్రభాతే, ఆరచ్భు =దొరశొనుటయందును, N0w; 4॥ అ 

భేదానీ మేత న్నిరూప్య లే, ప్రశ్న = అడుగుటయందును. What? 
ఉ॥ అ శైకభనో రపరాధచణ్డా ద్దురోః కృశాను ప్రతిమా ద్బిశేషి,, 

కా క్త్న్యేమ = అంతయు నను నర్భమునందును వర్తించును, All 

(comprehensively); ఉ॥ అథ చురాదయః కథ్య నే, 

వృథా (నిరర్థ కావిధ్యో) 

టీ, వృథా అవ్య! ఇది, నిరర్ధక = వ్యర్థమనుటయ ందును, 

In vain; &i ప్యాసాదశ్ళజ్ఞాణి వృథా 2. ధ్యరుతున్, అవి; గ! 8= విధి 
లేక చేయుటయందును, వర్తించును, IMproperly; ఉ|| పృపచ్య శే 
న నరకే యూ వృథా లభతే పశుమ్, gd, 

నానా (= నేకొభయార్థ యోః)॥ ళం౦ం౩॥ 

టీ, నానా ॥అ॥ ఇది, అనేక = బహు ప్ర కారమునందును, Many, 

ఉ॥ నానావేసె, రలద లలితే ర్నిర్లితం తం నగన్లమ్, ఆభ యూ 
రు జ ర జు a 

ర్భయోః = రెంటియందును వ ర్లించును, Both; ఉ|| నాన్నా గ్రాం 

సమిధం త్య చేత్ , గాగ, 

ను (పృచ్చాయాం ఏక ల్పే చ) 

టీ, ను అవ్య! ఇది, పృచ్యాయామ్ = ప్రశ్నయందును, 

What? &l కోనుధావతి, విక ల్పేచ =వికల్పమునందును నర్తించును, 

0; ఉ॥ భీమో ను ఫల్లునో ను యోాద్దా, 

(పశ్చా 'త్పాదృశ్య యో) రను] 

టీ, అను 1॥అ॥ ఇది, పశ్చాత్. = వెనుక అను నర్గమునందును, 

After; ఉ॥ త మనుధావతి, సాదృశ్య యోః = సాదృశ్యమునందును 

వర్తించును, Like; Gi మాతర వమనుకరోతి,  మజియు లక్షణా 

(Indication); ఇళ్ణంభూ తాఖ్యాన ([0 particular relation); 

భాగ (A share); ప్ప్పా (Repetition); నమిోప (Near) ముల 

యందును వర్తించును, ఇల్లై, 



కశ ఆమర కోశము (తృ తీ య 
శత హన 

(ప్ర శ్నాఒవధారణాఒనుణ్ఞ2-నున యా2_మ_న్ల)కో) నను॥ర 05 

టీ నను ॥అ॥ ఇది, ప్రశ్న = ప్రక్నయందును, What? ఉ| నన్న 

భోజి, అవధారణా = నిశ్చయ మునందును, Certainly; ఉ|| న న్వ 

చమక, అనుజూ = అనుముతియందును, 1610206 assent 

ఉ॥ న న్యాదిశ శ అనునయ = ఊరడించుటయందును, A 60005012 

tory and kind expression, ఉ|| నను చర్ణో ప్రసీద మే, ఆమ న్హణో= 

సంబోధనమునందును వర్తించును, VOCatIiVe particle; sh నన 

చేవద త్త. 

(గ రానముచ్చయ ప్రళ్న్న నడా నమ్మావనా) సవి! 

టీ, అవి ॥|అ॥ ఇది, గరా = నిందయందును, 6016060517. 

particle; ఉ|| అపి సిక్నా త్ప్సలాళ్ఞుమ్, నముచ్చయ =నము చ్చయ మ 

నందును, And; ఉ|| భీమో౭-ర్టునో౭.వి, ప్రశ్న =ప్రశ్నయందును 

Earnest inquiry ; ఉ॥ అవి క్రియార్థం సులభం నమిత్కు_శమ్ 

శజ్యా_ = అనిష్టము నూహించుటయందును, Doubt or suspicion 

Gl అప్యాగచ్చే దా మ? సమ్మావనాసు = యిది యిటువ లె నం 

వించు నను సంభావనయందును వర్తించును, Possibility anit 

likelihood, even; ఉ|| సముద్ర మవీ లబ్ధృయేత్ , జా, 

(ఉపమాయాం వికల్పే) వా 

టీ, వా ॥అ॥ ఇది, ఉపమాయామ్ = పోలికయందును, 1116 

ఉ॥ అశీవిపో వా నం[క్రుద్దః, పికల్సే = ఏకల్పమునందును వర్తించును 
Or,cither; ఉ|| యవై ర్వి/హిఖి ర్యా య'జేత, ౫1, 

(సామి త్వ జాగుప్పనే)॥ రోం? 

టీ, సామి ॥అ॥ ఇది, అ స్టే=నగమను నర్గమునందును, Halt 

ఉ॥ సామి నిమాలితాథీ, జుగుప్పనే = నిందయందును వ ర్రించును 
Blamably; ఉ॥ సా మ్యధ్యయన మనధ్యాయే, 

అమా (నవా నమాచేచ) 



కొండము] నానార్థావ్యయివిర్దిమా ౨తం 

టీ, అమా ॥అ॥ ఇది, నహ = కూడ ననునరమునందును 
థి | 

With; ఉ|| అమావాస్యా, నసమోపేచ = నమీపమునందును నరిం 

చును, Near; ఉ|| అమాత్యః, 

కం (వారిణి చ మరార్థ్నిచ) 

టి, కమ్ |అ॥ ఇది, వారిణి = సీళ్ళయందును, Water; ఉ|| 

కంజం పద్మ్మమ్, మూర్థ్నిచ = శిరస్పునందును, Head; ఉ॥ కన రా, 

చకారమువలన సుఖమునందును వ ర్షించును, Pleasure, ease; Gi 

కన్షర్నః, 

(ఇ వేళ్ణమర్థ యో) "దేవం 

టీ. ఏవమ్ 1అ|! ఇది, ఇవ = పోలిక యందును, Like, as; &i 

భానురేవం ముసిర్శాతి, ఇత్థ మర్భ యోః=ఈ ప్ర, కార మనుటయందును 

వర్తించును, Thus; ఉ| ఏవంవాదిని “దేవన్తొ, గాల, 

నూనం (తక్కే_2_ర్థనిశ్చయ)! 'ఈరం౬|| 

టీ, నూనమ్ ॥అ॥ ఇది, తశ్కే_=ఊహాయందును, Perhaps; 

ఉ॥ నూన మున్నమతి యజ్వనాం పతిః, అర్థనిశ్చయే = అర్థనిశ్చయ ము 

నందును వర్తించును, Certainly; ఉ|| ముద్రేఒపి నూనం శరణం 

ప్రపన్నే, ఉ ప్ప్రెతకు, Indicating, recollection; Gl మదన 

స్వ్యేషవోనూనం యువతీనాం దృశ శ్ ఆః, 

(తూస్టిమర్టే సుఖే) జోహం 

టీ, జోబమ్ ॥అ॥ ఇది, తూస్ఫిమ్టై ఎ మానమునందును, 

Silently; Gl ఇతి దోప. మవస్థి తే మున్నా సుఖే=సుఖమునందును, 

వ రించును, At 6236; ఉ॥ జోష మాసీత వళ్హాసు. 

కిం (పృణచ్బాయాం జుగుప్పనే)! 

్న మందును, That; 
టీ, కిమ్ ॥అ॥ ఇది, పసృళ్య్ళాయాన్ =ప్ర 

ను న ర్తించును, Bad; 
ఉ॥ కింగతోఒసి, జుగుప్పనే = నిందయందు 

డ॥ కిం రాజా యో నరతు.టి, 



ర86 ఆఅఆవురథళోళ మా (కృతీ ఈ 

నామ ( (ప్రాకాశ్యనంభావ్య కో కోధేోపగమ కుత్ఫచే। 50౭ 

టీ, నామ ॥అ॥ ఇది, ప్రాశాశ్య = ఎజిగింపందగిన యర్థ మున 

దును, Evidently; &॥ పానూలయో నామ నగాధిరాజః, నంభా 

వ్య =పటువ లె సంభవించునను నర్ధమునందును, Possibly; ఉ॥ అవీహ 

నీతానావు సంభవివ్యతి, క్రోధ = కోవమునందును, Wrath; ఉ॥ ఆ 

కంసన్యభయం నామ గోపా న్నాపి సురదిషహః, ఉపగమ = అం; 

కారమునందును, 1618020 consent. ఉ॥ అస్తు నామ ధనీ కిం 

దదాతి, (ప) కోపముచేత నంగీకరించుటయందును, Reproach 

కుత్సనే=నిందయందును వర్తించును, ఉ॥ కోనా మాయం ప్ర్రలప! 

పిభఖో ర్నిర్విశ జ్కృ_ం నభాయామ్, 

అలం (భూషణ పర్యా ప్రి వి శక్తి వారణవాచకమ్స్ | 

టీ, అలమ్ ॥అ॥ ఇది భూవణ=భూవణమునందును, Orn? 

ment; Gli అలంచకా రాన్య వధూ రహాస్క_రః, పర్యా ప్రి=పూ? 

మను నర్గమునందును, Enough; ఉ|| తస్యాల మేమో ముధితన 

తృ, శక్థి=నమర్థుండను నర్భమునందును, Able; ఉ॥| అలం ద 

స్యన్యవధాయ రాఘనః, వారణవాచకమ్ = ఇవాలింవువును నర్గవ 

నందును వర్తించును, Prohibition; &॥ అలం వివాచేన యథ 

శ్రుతం త్వయా, ఇణాట్ల 

హుం (వితర్కే_ పరిప్రశ్నే) 

టీ, హుమ్ ॥అ॥ ఇది, నిత ర్కే.=_ఊహాయందును, 16102641 

of doubt and reflection; &॥ హుం జలం మృగతృస్టా, వ 

ప్ర న్న (ప్ర శ్నయందును, ఉ|| హుం "దేవదత్త 2.యమన్, రాగవమున 

దును ఉ॥ హుం నిజాన్ని నహసా యుధి' శత్రూన్; భ_ర్హ్చ్రంచు 

యందును వర్తించును, ఉ॥ హుం నిర్గజ్ఞను, what (indicatir 

anger, fear, dislike or reproach). 

సమయా (2. నిక మధ్య యోః)! రోం 

టీ, నమయా ॥అ॥ ఇది, అ చ్లిక = సమి=పమునందును, Nea 



శౌండన్నా) నానార్థావ్యయవర్దిము రీతి? 

&| గజా సమయా వారాణకీ, మధ్య యోాః = = నడిమియందును వ _ర్జిం 

చును, “within, midst; G1 నవుయా శె లో ర్నదీ, 
అవా 

స్తన (రవ ప్రథ మేభే బే) 

టీ, వునర్' ॥అ॥ ఇది, అప ప్రథమే = మజియు అనునర్థ మునం 

దును శీర210) ఉ॥ ఫున రృథాశే. తురగన్య రశ్న తా, ఛి విశేష 

మునందును వర్తించును, ఉ॥ భా్రాతృమ వున ర్పర్టభవాన్ , But on 
the contrary, ఆ. 

ని (ర్నిశ్చయ నిపిధయాణ)! 

టీ, నిర్ ॥అ|॥ ఇది, నిశ్చయ =నిశ్చయమునందును, Certainly, 

ఉ॥ నిర్హయః, సిపేధయోః = సనిపే.ధమునందును వర్తించును, Negation, 

షం &l నిర్ణనః, 

(స్యా త్పబన్రే చిరాతీతే నిక టాఒగామిశే) పురా! రంగ! 

టీ, పురా ॥అ॥ ఇది, వ,బన్ర= సాక్టర చనయందును, Text; 

ఉ॥ పురాణమ్, చిర=దీర్భ కాలమున దును, Long since; జ! పురా 

తనమ్, అతీతే =పోయిన కాలమునందును, Old, past; ఉ॥ ప్రురాగతః, 

నికట = నమాపమునందును, Near; ఉ॥ వురాగచ్చతి, ఆగామిశే = 

రాణగలదానియందును, FUtUre, వర్తించును, ఉ॥ ఆలో కే తే నిపతతి 

పురా సా బలివ్యాకులా వా మటియు నెడ తెగనిపాఠమునందును, 

(62561655 study; ఉ|| ఉపాభ్యాయెన వురా౭_ధీయ తేస్తు, పూర 

మనేకకాలముపోయిన దానియందును, LOng In the past; Gl 

ఫురాతనం తాగం పురుషం ఫురావిదః, ఆనన్న భ వివ్యదర్గమందును, 

Proximate future; ఉ|| గచ్చ ీఘ్ఫం పురా దేవో వర్గతి. 

ఊరర్యురీచోరరీ (చ విసారే2బ్లీకృళె” త్రయమ్స్। 

టీ, ఊరరీ=ఉరీ (పా) ఊరీ = ఉరరీ ॥అ॥ ఈ 3 ను, విసాశే= 

విస్తారమునందును, Expansion; ఉ॥ అర్థిమ స్వయ మురీకృత 
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కామ్య, అశ్లీకృతే "= =ఈయకొనుటయందును వర్తించును, Assent; 

&॥ ఆజ్ఞా మురరీకృత్య యాతి, 

(న్వశ్లేన పరలో శే) ) న్వర్ 

టీ, న్వర్ iఅ/ ఇది, న్వ స్వ = =సగర్షమునందును, Heaven; ఉ॥ 

స్వర్న డ్యాం స్నాతి నారదః, వరలోశే = పరలోకమునందు, The 

Next world; చకారమువలన జనాంతమునందును, ఉ॥ న్వర్షతన్య 

క్రి యాః కుర్యాత్సు లః పరమ భ'క్తితః, స్వ ర్వాతన్య హ్య ఫు_త్త/న్య 

పక్నీ తదా గ మర్షృతి, సుఖమునందును Happiness: ఆకాశము 

నందును, The 5107, వర్తించును, 

(వార్తానంభావ్య యోః, కిల || ర౧౦॥ 

టీ, కిల ॥1అ॥ ఇది, వార్తా = లోకవాడుకయందును, News; 

ఉ॥ జఘాన కంనం కిల వాసుదేవః, సంభావ్య యోాః = ఇది సంభవించు 

నను నర్గమునందును, Probably; ఉ॥ అద్జనః కిల విశేవ్య తే కురూన్, 
మజియు, అనత్యమందును వర్సించును, Falsఃely; ఉ॥ గొత్రస్టలితం 

కీలా౭. శ్రి తమ్, Indicating displeasure. 

(నిషేధ వాక్యాలం కార జిజ్ఞ్హా సా౭_.నునయె) ఖలు; 

టీ, ఖలు ॥అ॥ ఇది, నిపేధ = పతి పధమునందును, 011. 
bition; ఉ|| నిన్ధారి తే=._ గే లేఖ్యా నఖలూన్తాా ఖలు వాచికమ్, 
వాక్యాలం కార = వాక్యాలం కారమునందును, Expletive; ఉ|| అథ 
ఖలు భగవా౯ా, జిజాసా = ఎతు నిచ్చగించుటయందును, Indi- 
cating enquiry; &i కింఖల్యధీ తెపు త్త్రః, అనునయి= ఉఊజడించుట 
యందును వర్తించును, A conciliatory expression; ఉ|| నఖలు 

నఖలు ముగ్గ సాహనం కార్య మేతత్ , 

(నమిోపోభయత న్ు) సాక ల్యాభిముఖ్ర 2భితః!  రీం౧౧| 

టీ, అభితః ! అ॥ ఇది నమివ= =నమిపమునందును, , పింజ 
4॥ వారాణసీ మభితో భాగీరథీ, ఉభయతః = ఇరుపార ) కములయం 
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దును, ON both sides; &॥ ఛచేఒభిత; పాతుకసిద్ధసిన్గో ః, శీళ)ము 
నందును, QUickly; ఉ|| అభితశ్శత్రు రాయాతి, సాశేల్య = అంతయు 
నను నర్భమునందును, Entirely; ఉ| భు జ్ట్రే_2.న్న మభితో౭_ తిథిః, 
అభిముఖ్= ఎదురు గా ననునర్భమునందును వర్తించును, !n front; 
ఉ॥ అభితో హీంసకో ద స్తే నా మేవ పరిధావతి, 

(నామప్రా కాళ్య యో, ప్రాదుః 

టీ, ప్రాదుః ॥1ఉ॥ వది, నామ= నామభేయమునందును, Name; 
4 ఏప్లో రశ స్రైదుర్భావాః, (ప) సనంభావనయందును, ప్రాకాశ్య 

య = ప్ర కాశించుదానియందును వర్తించును Appearance; 

sl దీ cs >9 ప్రాదుం స ద్వసులధరా, జన్నస్రాకాళ్య యో; ప్రాదుః అని 

వాఠరముగలదు, 

_ మిథో (ఒన్య్యోన్యం రహాన్య వి) | 

టీ, మిథః ॥అ॥ ఇది, అన్యోస్యమ్ = తమలోందామను నర్థము 

నందును, Mutually; ఉ|| వాసిస్థ ౩ "ళ్ఞన్యమైత్రావదణాః మిథో 

న వివాహ్యాః, ర హాన్యపి = ఏకాంతమునందును వ _ర్థించును, In 

private; Gl మిథ స్త పడదాభాహణలోలుపం మనః, మిథఃకృ తే 

మన్మథ వహ సాథీ.. 

రా 3 తిరో (=_న్లన తిర్యగ ర) 

టీ, తిరస్ ॥అ॥ ఇది, అ నన = కప్తుటయందును, ౮౦౫6621- 

ment; ఉ| కృష్ణ్ట్యమేఘ _స్తిరోదభే, తిర్యగ రై = అడ్డముగా సను 

నర్గమునందును వర్తించును, Ary; ఉ॥ గతం తిరళ్చీన మనూరు 

సారశేః, 

హో (విపాద శు గా ర్రిషు! 'రం౧౨| 

టీ, హో ॥అ॥ ఇది, విషాద = వ్యథపడుటయందును, Alas |! 

ఉ॥ ఫుణ్యాన్తఃవుర మేవ హో ప్రవిశతి క్రుద్దో ముని ర్భార్గవః, 

ఫుక్ = శ్లోకమునందును, Regret; ఉ॥ హో ప్రియే జనక రాజప్రు తి 
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వ్ టూ. 

ఆ ర్తిషు = వీడయందును వర్తించును, 125) ఉ॥ ప హతో 

a, 

అహ (హే త్యద్భు తే ఖేబే) 

టీ, అహహ (వి అహాహో ॥అ॥ ఇది, అద్భు శే = ఆశ్చర 

నందును, 1860164600 of wonder; ఉ॥| అజాపహా మహతాం 

మానశ్చరి త్ర విభూతయః, కుచే= న్యననపడుటయందును వర్దింఛ 

Of pain fatigue; ఉ| అహాహా కష్టపణ్ణితతా విభః, ఉ॥ అ; 

భికుమాణో౭_పి శుభా సంపీడ్య తే జనః, 

హీ (హతా వవధార క్లో)! 

టీ, హీ |అ॥ ఇది, సపూతె = కారణమునందును, Be: 

ఉ॥ జానా మ్యగ్ని రిహా స్తీతి మహాన్ భూమో హి దృః 
అనధారణే ; ని్చయమునందును వర్తించును, Indeed; &l - 

ఫీ కీతః, పరుపో క్రి కథం తన్నిన్ | యా హొ తగంపా తపోధన 

వతి నానాన్థావ్యయవర్లః = అనేకార్థములు గల 

అవ్యయసనూహము ముగిసెను, 

చిరాయ చిరరా కాయ చిర స్యాఒ (చద్యాశ్చి రార్భ కాః 

టీ, చిరాయ-చిరరా తాయ-చిరస్య ॥అ॥ ఈ క ను, 

శబ్దముచేత, చిరమ్-చిశేణ-చిరాత్ అను నవ్యయములును, 

బహు కాలనును, అర్థ కాః = అర్గమునందు వర్తించును, తడ 

ఉ॥ చిరాయ సంతర్చ్య్య సమిద్భి రగ్నిమ్, చిర రా తాయ సం 

చిరన్య దృ స్ట్రేవ మృతో్థి "లేవు చిరం ననహాతే స్థాతుం వ 
భీదశజ్యయా, చి రేణ సాధిం ప పృథ మోదబిస్షవః, చిరా త్తు 

రసజ్ఞ తాం యయా, Long time, 

ముహుః పునః పునః శశ ద భిక్ష మనక (త్సమాః)! 

టీ, ముహుః - పునః పునః - శశ్వత్ -అభీళమ్-అనకృ 
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ద ద ల ద. ద ద క నల 

క ద ద. 

ఈ ౫ ను సమాః =సమానార్థక ములు, అనలగా మూటినూటికి అను 

నర్గమునందు వ  ర్పించును,. ఉ॥! అవేవమాణం మహాలీం ముహు 

ర్భుహుః _ పునఃపునస్సూతనిషిద్ధదాపలమ్, _వన్యవృత్సి _రిమాం 

శశ్వత్ , అభీళ్ల మాస్ఫాలయలశీవ కుమృమ్, అసకృ దనవగీతం గీత 

మాకర్ష య నః, Again and again, frequently, 

వ్ర 
లీ, ప్రాక్ -ర్వుడితి ( వా రుటితి-అజ్జ సా-అహ్నాయ- ద్రాక్ - 

మష్జ-సపది ॥అ॥ ఈ ౭ ను, ద్రుతే = శీఘ్రమను నర్భమునందు వ_ర్థిం 

చును, ఉ॥ సాగ్యయో యాతి చేహినామ్, సుతశత మత్య_న్త 

దుర్భరం రడితి, అజ్ఞ సా యాతి తురగః, అహ్మ్నాయ తావ దరుశేన 

తమో నిర సన్, (దా గృవిష్యతి సుఖం తవ శ్రీయ, మష్జూదపాది 

పరితః పటతై రలీనామ్, వచన _స్తన్య నపది క్రియా శేవల ము త్ర 

రమ్, Soon, instantly. 

థ్లడితిక్టి నాజహ్న్నీయ చా బ్బజ్డు సపది (నుత)! ళం 

బలవ త్పుష్టు కిముత స్వత్యలివ (చ నిర్భ 5)! 

టీ, బలవత్ - సుష - క్రిముత-సు-అతి= అతీవ |అ॥ ఈ౬ ను, 

నిర్భ శే=మిక్కి-లి యను నర్గ్భమునందు వ _ర్టించును, ఉ॥ఫ్రునర్యశితా్యత్ 

బలవ న్నిగృహ్యా, సుష్టు వీతం మయా ఘృతమ్, కిము తాద్యకృతం 

కార్యమ్, సువృష్టి స్పన్య వర్గనీ, అతివృష్టి రనావృష్టిః, అతీవ కోభ లే 

రాజా, Much, very, 

పృథగ్వినాఒ న రేణ సై హీరు జ్నైనా (చ వర్ణనే)!  కం౧౫॥ 

టీ, పృథక్ - వినా - అన్హలేణ - బుతే - హీరుక్ - నానా hei 

ఈ ౬ ను, వర్ణే = అది తప్పించి యనుటయందు వర్తించును. 

ఉ! కించి ద్దత్యా పృ భక్కి)యామ్, మణ మఫ్యుత్చ్సహ లే న మాం 

వినా, అ న్లరేణ మతం నాస్తి సుఖం సంసారిణాం భువి, బుతే రవేః 

శూళయితుం తమేత కః, హిరు క్కంర్మ న సమోాకుః స్వాత్, నానా 

పుం మాతదో నాస్తిచేవః, Without, except, 



రకల ఆనురకోళ ము (రృతీయ 

యత్త ద్యత నతో (హౌతౌ) 

టీ, యత్ -తల్ -యత;-తత;ః ॥అ॥ ఈ ర న్కు కారణమునందు 
, 

అన ఉన 9 లి వర్తించును, zl యద్విద్యాసు ప్రగల్భొజసి తత్సరై ఏ రవీ 

పూజ్య సే, యతో గజ్జా2_మృ సి స్నాత నతో నిష్క_ల్లుపో నరః, 

Because, therefore. 

(అసాక ల్యతు) A చ్చన। 

_. టీ, చిల్-చన |అ॥ ఈ ౨ను, అసాక ల్యే = కొంత యను 

నర్గమునందు వర్తించును. ఉ! కరోతి కించి దభ్యాసాత్, అపాశ్రై, 
కుశ ల చేయం న కించన ధనం నడా, కించిత్ =5ంMe; కత్చృన= 

Some body. 

టీ, కదాచిత్ -జాతు ॥అ॥| ఈ ౨ను, ఒకానొకప్పుడు అను. 
నర్గమునందు వర్తించును. ఉ॥ కజాచి డానన్ననఖీముఖేన స్కా న 
జాతు కామః కామానా ముపభో-గేన శామ్యతి, Sometimes, 

సార్ధం (తు) సాకం నతానమం సహా ర౧ం౬|| 

టీ, సార్యమ- సాకమ్-నత్రా-సమమ్-సహా iఅl ఈ ౫ ను, 
తోడ నను నర్భమునందు వర్తించును, ఉ॥ సార్ల ముద్ధవసీరి భ్యామ్, 
సాకం శక్తిధరేణ తత్రభవతో దేవా దృవానీప లేః, నత్రాకల క్రేణ 
సుఖం నమశ్ను లే, సమంవధూఖి ర్వలభీర్యువానః, ని; శ్యానధూమం 
నహరత్న భాభి, Together with. 

(ఆనుకూల్యార్గకం) ప్రాధ్వం 

ట్, స్రాధ్యమ్ ॥1అ॥| ౧, ఆనుకూల్య = అనుకూలతయను, అర్థ 
కమ=అర్థముగలది, _ అనంగా బంధన హేతుక మన యానుకూల్యము 

నందు వరించును. ఉ|| న వ్యేతరం ప్రాధ్వమితః ప్రయు_శ్షే, లాలి Uy yr 
Conformity. 

(వ్యర్గ కేతు) వృథా ముఛభా 

టీ, వృథా-ముఖథా॥! ఈ న్కు వరకే = వంగ గ్ర థా-ముథా 9 రే వ్యర్థమను నర్గ 
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మందు వర్తించును, ఉ॥ ప్రయుక్త మప్యన్ర్ర మితో వృథా స్యాత్, 
త్ర భ్రమ తవ ముథా పడశ్సి)2, (n vain; a7. 

ఆహో ఉతాహో కిముత (వికల్పే) కిం కి మూత చ॥ ౪౧౭| 

టీ, అహో (పా) అహో-ఉతాహో-కిముక-కిమ్-కి ము-ఉత 
|అ॥ ఈ ౬ ను, వికల్సే=పికల్పమునందు వర్తించును, ఉ॥ సాణురయ 

మాహోేప్రురువ, ఉతాహో స్వి దృవోరాజా నలః పరప్రురష్షయః, 
కిముత త్వం నీవో బ్రహో , సాణు రయం కి ఫురుపః, కిము నే 

కార్యము 'తాన్యదీయ కార్యమ్, Either, or (indicating delibe-~ 

ration) «zal. 

తుహిచన్న హా వై (పాదపూర శే) 

ట్రీ, తు-హి-చ-స్తు-హ-వై 1అ| ఈ ౬ ను, పాదపూరణో = 

పాదపూరణమునందు వర్తించును, ఉ॥ రామస్తు లత్మణం ప్రాహ, 

అపాం హీ యాస్యే నగరమ్, స చ ప్రాహ చ రాజానమ్, మయా 

స్స భుక్తం నహసా, రామం హా ప్రాహ లక్షుణః, తెన నె రాతసో 

పహాతః, Expletives, 

(పూజనే) న్వతి' 
టీ, సు-అతి ॥అ॥ ఈ ౨ను, పూజనే= పూజార మందు వం 

+ FP . 

చును, ఉ॥ సువన్షా అపన్లాశ్చ, Particles of praise and 
య్ 61 

reverence. 

టీ, దివా |అ॥| ౧ అహ్నీతి = పగటియం దనునర్థిమున_ మ 

వ _గ్తించును, ఉ॥ కేచి దివా తథా రాత్రే ప్రాణిన స్తుల్యదృష్ట్రయ ః, 

By day. 

(త్యభ) దోపా (చ) న క్షం (చ రజనావితి)! లం! 

టీ, దోపా-న క్షమ్ 1అ॥ ఈ ౨ ను, రజనె”ఇతి = రాత్రైయం 

వను నరమునందు వ_ర్లించును, ఉ॥ చోశా దోషో యయుః ష్య, 

న క్షమాపానభూమిము, By night, 
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(తిర్యగే) సాచి తిరో (2) 

టీ, సాచి-తిరః |అ॥ ఈ ౨ను, తిర్యక్ = అడ్డముగానను, 

అసె = = అర్థమునందు వర్తించును, ఉ॥ సాచి లోచనయుగర నమయ స్తీ, 

తిరో=_ జాతి, Crooked, bent, awry. 

—_ వల టన వుం వానను. mm లన పచ ప తద వాడాతాన్నా 

(ప్యథ సంబోధనార్థ కాః। 

స్యుః) పాట్నా డ జి సే హౌ భోః 

ట్రీ, ప్యాట్-పాట్ (పా) ఫాటొ-అజ్ఞ-హే-హా-భేః (పా) భో 

|అ॥| ఈ ౬ ను, సంబోధనార్థ కౌః= సంబా ధనాార్థమునందు వక వరించును, 

6|| ప్యాట్ సుత్త పఠ సర్వదా, పాట్సి)యే హ్యపీ మన్షిర మ్, 

ఫాట్సథఖే సలితక్వూతః, శ్ర్హూయ తా మజ్జ వా మపి, సంవటో భె తు 

నూహార, ,నావృతుకింకమ్బ స, భోన్స ప్తద్విపవర్పినో రాజాన "స్పృాత 

యధ్యమ్, భో రావణో _త్తిష్ట మమా గృతోయుధి, Vocative 

particles. 

సమయా నికసూ హీరుక్ ॥ రండ 

టీ, నమయా-నికహా-హారుక్ ॥అ॥ ఈ 9 ను, నమిోాపార్థము 

నందు వ _ర్తించును, ఆ! సమయా పర్వతం నది, ఏలజ స్స ఫ్ర లజో_ం 

బక పా హానిప్యుతి, పర్వతన్య హరు బ్నద్, నవుయా-- నికపా ఈ ౨ను, 

మధ్యమునందు వ_ర్సించునసి కొందటు, Near, midst. 

(అతర్క_ తే తు) నహాసా 

టీ, సహసా ॥అ॥ అతర్మి_ తే = విచారింపక్ యను నరమునంద 
వర్తించును. ఉ| నహాసా విదధీత న క్రియామ్, Inconsiderately 

suddenly, azdaT. 

(స్వాతీ ) పురః పురత 2 గతః 

టీ, ఫురః-వుర తః-అ గతః [అ ఈ 35 ను, ముందర నన 

నర్ధమునందు వర్తించును, ఉ॥ నుర న్సఖీనా మనునీత లోచనే 
వానిరథూూలి ధవలాః పురతః ప్రయా న్పి, ప్రత్యర్థిన ౬ గతో లేఖ్యమ్ 

Before, in front. 



కండను ఆవ్యయవర్లము ర్4ర్ 

సాహో (చేవ హావిర్హానే) శవ డ్య(ావడ్యపట్స ధా! 

టీ, సాషహా-శౌ)వట్ -వెపటొ-వపటొ్-స్యుధా 1అ! ఈ ౫ ను, 

చేవ= దేవతలకు, హవిః= హావిస్సుయొక్క, దానే= ఇచ్చుటయందు 

వ_ర్రి్ధించును. ఉ|| అగ్నయ సాహో, అస్తు శ్ర షట్, శిఖాయి 

వాషట్ వషట్క_రోతి, స్వభా వితృభ్యః, Invocations with the 

offerings made to the gods or manes. 

కించి దీష న్ననా (౫ల్పే) 

టీ, కించిత్ -ఈహల్ -మనాక్ ॥అ| ఈ 3 న్కు అల్చే = ఇంచు 

కంత యనుటయందు వర్ణించురు, కొంచెమనుట, ఉ॥ కించి త్కుళ్చిత 

మూరజకణ ఈపహ దుషం పయః వీబ), మనాక్ విహాన్య న నువ్వ, 
ధి పె దారి 

A little, fifa. 

ప్రే తక్యాముత్ర, (భవాని): 

టి, స్పేత్య-అముత్ర 1అ| ఈ ౨ను, భవా న్స రే= జన్మాంతర 

వ కప ey Aa న క్ + | 
మునందు పర్షించును, wr మ్రైలెట్రి స్వ మహీయ లే, ఇహా చాము త్ర 

చ ఫలం, In the next life, 

వ ద్వా యథా తఖి నైవం (సామే) 

టీ, నత్ - వా-యథా - తథా - ఇవ-ఏనమ్ ॥అ॥ ఈ ౬ న్కు 

సామ్యే = పోలికోయందు వర్ణించును, ఉ॥ సోమవ త్చి/(యదర్శ నః, 

పుప్పేతువై ర్లమ్బుతలోచ నై ర్వా, తస్య్వార్తన్య య ఫెషధమ్, 

యథా చెత స్తథా మైత్రీ ఇన్లుః సేరనిథా పవ, అగ్ని "దేవం ద్విజో 

ఛస్మృ సాత్కు. ర్యాదనమానితేః, As, like, xq, 

౭ హో హీ (చ వినయ)! F- 

టీ, ఆహో-పీం |అ॥ ఈ ౨ను, విసృయి = ఆశ్చర్య మునందు 

వర్జించును. ఉ॥. అహో మే సౌభాగ్యం మమచ భనభూ తేశ్చ 

'ఫణిలౌ, హతపిధిలసితానాం హీ విచి త్రోవిపాకః, Ah! (యా 

cating surprise), ఇక 
లిప్ 



చ £3, కహస్టీమ-తూస్పీ శామ్ | 1అ॥ ఈ ౨ ను, మోానే=మానన 

నంగ న గంచును, ౮5|| ముని స్తూప్తమా శే చస, జపన్నా _స్తే స ముని BA 

తూస కాం జలమధ్య గః, Silently. 

సద్య స్పపది (తెత్ధ మ) 

న్! 4 నద్యణనపది ॥అ॥ ఈ ౨ను, తకు కౌ = అప్పుడి య, 

నరమున వ _రించును, Sl స సద్యః పతతి మాం సేవ, నపది గుద 

త్యు పే పే, తో ఇగ్నో 3 Instantly, az, 

RTE yy న దిష్ట్యా నముపజ్ హం (చే ఆ ఫ్ర్న నే 

గన, దిష్ట్యా-నముపజొ పమ్ 1అ| ఈ ౨ ను, అననే = సంలీ 

పమునందు న్వ్తించును, ఉ॥ దిష్ట్యా ఇ త్వ మసి మేధావీ, నమువదోప 

ఛభపాకొ సయతి, కొందబు, డ్య మ్-ఉపజొ'షమ్ అని మూం 

వసా చప్పీరె, రాక | నజ్క్యర శం కషోతు నః, ఉపజోపు మిక 
౯ | ॥ “ 

సృ “, Indication of Joy. 
నః 

wad థాం గు రేజ_ స్త RE రోం, 

నా య జల 

అ నేేణ (చ ము ఖ్య స్యుః) 

క, అ న బే-అ నరా-అ నరేణ ॥అ॥| ఈ 3 ను, మే? 
అలా Ol జాజుల అవా eg 

నుమ ననుటయందు, స్యుః = వర్టించును, ఉ|| ఆవయో ర్త 

బాత”, అస్వరా "తార్టం చ నమూాం చ కవుణ్ణలుః, మృణాలసూ 

: వు Pr గ 0 a) వరాం ద శ న Bet ee నుల మ స్థ చణ స్థితి థల “న్నామరయో ర్ల రయం నః, WwW 

amidst. 

ఘన స్య (తు పాతార్థికమ్స్,! 
లీ ॥ 

ఖీ 5 ప్ర హ్ |మ| వాళార్థకమ్్ = =బలా త్కారమునందు వ 

చును, ఉ|| పన హ్య వితాని హోర స్త చోరాః, Forcibly, vi 
J లో 

lently. 
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(యు శే శ్ర చే) సాంప్రతం స్థానే 

టీ, సాంప్రతమ్-స్థానే ॥అ॥ జే = ఈ రెండును యుకే = 

యు కోమను నర్గమునందు న_ర్జించును. తసననుట, ఉ॥ సయం త్తు 

మసాంప్రతమ్, సంప్ర త్యసాంప్రతం వక్షు ముత ముసలపాణినా, 
స్థానే భవా చేకనరాధిస స్సన్, Properly, 

౭_భీక్లం శశ్వ (దనార లే)! ర ౨౩ ॥ 

ట్రీ, అభీక్ష్యమ్-శశ్యత్. 1అ| .ఈ ౨ను, అనార తే= ఎల్ల పుడు 

నను నరమునందు వ రించును, ఉ॥ అభీక్ష ముషై రపి తన్య 
యి లా లం డ్రి 

సోప్టుణః, నశ ద్యాతీ, Continually, perpetually, 

(అభా వే) న ఇ హృ నో నా (2_పి) 

టీ, నహి-అ-నో-న! ఈ ౮ అవ్య యములును, అవిశ బ్దము 

వలన, అన=అనునదియు, అభా వే= లేదనుటయందునుు కాదనుట 

యందును వర్తించును, ఉ॥ నహీ స్వాత్మారామం విషయన్ఫుగ 
న గ్ అన ఆ a. గా 

తృస్తా భ్రమయాతి, అబ్బక్క ఇవ ణల, er నో చక్రీ కిం కులాలః, 

న మే కించన దహ్యాశే, No, not, ఇభ. 

నూన మా౭లం (చ వారశే)! 

టీ, మాన్గ-మా-అలమ్ ॥అ॥ ఈ 3 ను, వారశే = వద్దనుట 

యందు వర్తించును, ఉ|| సాఫో త్పజ్శపణయ విముఖో నూన్మృభూ 

రుజ్జయిన్యాః, సూాభూ దాశ్రనుఏడేతి, అలం నుకా పొల తవ శ్ర మేణ, 

Negative and prohibitive. 

(పజ న్ల శ) చే ద్యది ( (చ) 

టీ, చేత్ -యది ॥అ॥| ఈ ౨ను్కు పయో న్లరే=హహొంతరము 
నందు న ర్జించును, ఇటునలెనై న ననుట, ర్ సత్యం చే త్తపసాచ 

కిమ్, శుచి మనో యద్య సీ స్త్ తొక్లేన కమ్, 
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త తే౦ తందా2కు న్ (తత్త్వ) ఏద్దాజష్టాసా (ద్వయమ్)! రీ ౨౪|| 

టీ, = సట్ గం yo _ ( జ ఆదా" అష్టానా ఆ|| ద్వయమ్ = ఈ ౨ను, త శ్రే (=సత్య 

మను నర్థమునందు న_ర్జించును, ఉ॥ ఆరాధితో=_ద్దా మనురప్ప 

రోభిః, అజ్షాసేతి రురుదుః కచగహైః, Truly, 

(ప్రకాశ సాము రావి (స్పాాత్ ) 

టీ, | పాదుః-ఆఏః |1అ! ఈ ౨ను, ప్ర కా శే=అగపడుటయందు 

వర్జించును ఉ! ప్రాదురాసీ ద్వసుధరా, ఆవిర్భభావ కుశగర్భ 
ముఖం మృగాణాం యూథమ్, Apparent. 

ఓ మేవం పరనుం (మే)! 

టీ, ఓమ్-ఏవమ్-పరమమ్ !అ॥| ఈ 3 న్కు మతే=అంగీకరిం 

చుటయందు వ ర్థించును ఉ॥ ఓ మిత్ఫు_క్షవతో౭_థ శ్రార్థిణ ఇతి, 
౧ 

ఏవం య థాళ్ధ భగవన్, తతః పరమ మి త్వుక్వా, Yes, ఆసా, 

నమ_న్సత (స్తు) పరిత న్పర్భ్ణతో వివ్వ (గిత్యపి)॥ ర ౨౫|| 

టీ, సమ_న్హత పరిత నర్భత -విష్యక్ Iఅ॥| ఈ ర ను, ఇత్యవి 

అన్నందున విశ్యతః-నమం తాత్ అనునవియు అంతటను అను నర్థము 

నందు వర్తించును, ఉ॥ నమ నతో వర్షతి మేఘసబ్దః ఆయా్తి 

పరితః శ్రియః, త్వం నర్వతొగామి చ సాధకం చ, విష్వ కృ కేము 
పతతి స్ఫుట మ స్తరిషేమ్, All around, Every way. 

(అకామానుముతే) కామమ్. 

టీ, కామమ్ ॥అ॥ అ కానము=వమునసు రాక, అనువుతె = అంగీ 

కరించుటయందు వ _ర్జించును ఉ1 కానుం నవా స్పన్తు నహ 

శో౭న్యే, Acquiescing with reluctance. కొందజు “ఆకా 

నూనువుతొ” అను పాఠము నంగీకరించి మిక్కిలి యంగీకరించుట 

యందు వర్తించునసిర్తి WillIrg compliance, 
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(అసూ యోపగమే) ఒస్తు (చ) 

టీ, అస్తు-చకారమువలనభవతు 1అ॥ ఈ ౨నుు, అనసూయా = 

ఓర్భమిచేత, ఉపగమే =ొంనుటయందు, అనంగాం గోవముచే నంగీ 
కరించుటయందు వ_ర్జించును, ఉ! ధావ న్నేవ దశాననః ప్ర హార తే 

. ప్ ద్ర Par -—- 

మ తాయ నుస్తు చా, భవతు భన త్వసుహృజ్జన స్పశామః, 

Be it so (implying regret in the acquiescence). 

నను చ ( స్యాద్విగోధోకా) 

టీ, ననుచ ॥అ॥ ఏరోధ = ఒకండు వలికినందులకు విరుదముగా, 

ఉశా=పలుకుటయందు వర్దించును, ఆ॥ నను చాత్ర తుగాగమః 

కథం భవతి, Indicating Contradiction. 

కచ్చి (కాము ప్ర వేదనే)! రో ౨౬|| 

టీ, కచ్చిత్ 1అ॥ కామ = ఇష్టార్ధమును, వ్ర వేదనే= తెలియ? 
స [ 

జేయుటయందు, అనంగా నిప్లార్గ పశ్నినుందు వర్థించును, ఉ॥ కచ్చి 
రు 40 ఆం 

జ్రవతి మే మాతా, I hope, 

నిషమం దుషమం (గే §$) 
యె యె య్ ం 

టీ, నిష్టమమ్-దుష్టమమ్ ॥అ॥ ఈ ౨ ను, గర క్ట=నిందింపం 

దగిన దానియందు న గించును , Gl నిష్టమం వక్తి మూర్థః, దుస్ట్రమం 

వర్తతే వధూః, Improperly, unscasonably, 

యథాన్వం (తు) యథాయథమ్! 

రక్త, య థాస్యమ-యథాయథమ్ il ఈ ౨న్కు తమతమ 

వ స్తున్ర లను నర్భమునందును, తాముతా వును నర్ధమునందు రు వర్స్ం 

౬లో ఇ ర దము a సాం a 
చును, Gil యథాన్వ నూశ్ర్రమై BNO యథాయథం౦ం పల యన్తః, 

As thereto appertaining. 

మృవూ మిథ్యా (చ పిత భే) 

టీ, మృ హా-మిథ్యా lఅ॥| ఈ ౨ న్కు ఏితశ = అనత్య మునంద్లు 
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వ _రించును, Gi ఉచ్భాయ సౌన్షర్యగుణా మృహాడ్యాః, మిథ్యా 

వాదిని దూతి 'బాన్టవజన 'స్యాజ్ఞాతవీడాగమే, Falsely, గలా, 

యథార్థం జు యథాతథమ్! రో౨౭| 

క్రీ, య థార్థమ్-య థాతథను lఅ॥ ఈ ౨ను సత్యమునందు 

వ_ర్టించున్కు ఉ! యథార్థ ముక్తవా న్నాన్యల్ , గురు ర్వ క్రి యథా 

తథమ్, Properly, suitably. 

(స్యు) శేవం తు నునరై ఏవే (త్య్వవథారణవాచకాః)। 

టీ, ఏవం-తు-పఫునః-వా-ఏవ ॥అ॥| ఈ ౫ ను, అవధారణ 

పాచకాః=ఇ్రదియ యను నియమార్షమునందు వ ర్సించును, ఉ॥ ఏ 

మేత ద్యథా వా పాసా విస్లు స్తు జగ తాొంపలిy, రావణంతు దురాతా 
క 

నర నమా, వరి రోమను నా, వ్యాసో వా న పధర్శజ్ఞః త్వమేవ 

సామా త్క_రణయ బ్రత్యతః, వచట “స్యు శేవంతు సునరై స వే త్యవ 

ఛారణవాచకాఃి అను పాఠము గలదు, Indeed, 

న్ (గతీతార్థకం,) 

శక్త క్షనజన విద్యా, Before, anterior, 

నూన మవళ్యం (నిశ్చయు ద్వయమ్)! 'రో ౨౮|| 

టీ, నూనమ్-అవశ్యమ్ ॥అ॥ ద్వయమ్ =-ఈ ౨ ను, నిశ్చయే= 

నిశ్చయార్థమునందు వ _ర్రించును, ఉ| నూనం హా నాన్ని రావణమ్, 

అవశ్యం “యా'తార శ్చిరతరమువి. తాకి విషయాః, Certainly, 

necessarily. 

నంవ (ద్వమై) 

ఓకీ, నంవత్ ॥అ॥ వచే = సంవత్సరమందు వర్హించును, ఉ॥ 

రామః పజ్బుదశే నంవ దయోభ్యాం ప్ర వివేశ చూ, A year, ఇక, 
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(౬వశే) త్వర్వాక్ 

ట్, అర్యాక్ ॥అ॥ అవశే= మేర గాంజెప్పు వస్తువునకం గ్రీందటి 

దైనకాలమునందును, చేశమునందును వర్తించును, ఉ॥ యానూ 

దర్గా బృ భుళ్ణ త, గ్రామా దర జ్నదీ, Former, prior, 

ఆ మేవం 

టీ, అఆన్ు-ఏవమ్ ॥అ॥ ఈ ౨ ను, ఒకయ చెప్పినదాని నంగీ 

కరించుటయందు వర్తించును, ఉ! ఆం కరోమి తవ మ్రీయమ్, ఏవం 

కుర్గ్భః, Assent, consent, promise, -« 

గయ (మూత్సనా)! 

ట్రీ సర్టాయమ్ ॥అ॥ ఆత్మనా=తనంత నను నర్గమునందు వ_ర్థిం 

చును, ఉ॥ స్యయం కత ప్రసావన్య, Self, of 1103ల) ఇఅషొళ్నాః 

(అల్సే) సై 

ట్రీ, సె; 1అ॥ అల్లే =కొంచెనుందు నర్తించును, ఉ॥ తథావీ 

నీహా ర్భనయా దదృ్భశ్వ్యత, Little, low. 

(రహా) త్యుష్వ్చైః 
టీ, ఉన్వైః 1నీ! మహతి=అధికమందు వర్ధించును, ఉ॥ శృజ్ఞ 

ముచ్చ ర్షిలే రిదమ్, Great, high, <a, 

ప్రయో (భూ) 
టీ, ప్రాయః [అ భూమి = తఅచుగా నను నర్థమునందు 

వర్తించును ణ॥ ప్రాయో నవవథూ;ః కానన్, Frequently, 

generally, tA, 

gl! ర ౨౯ో॥ 

టీ, శనై !అ॥ అద్దు తే= మెల్లగా నను నర్గమునందు వర్షిం 
వూ 

చును, ఉ॥ అఆలిబ్బతి నై శె 1, Slowly, 
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ననా (నిత్య) 

టీ, ననా ॥అ॥ ని ల్యే =నిత్యమునందు వర్తించును, ఉ॥ ననాతనః, 

Perpetually, ever. 
9 య్ 

టీ, బహీః | అ॥ బాహే= నెలువల నను నర్ధమునందు వర్రిం 

చును, ఉ॥ దడాసికువ్ళుం బహ రామాత్ , External, out. 

స్పా (తీలే) 2 ( 

టీ, న్స Iఅ॥ అతీలే = కడచె నను నర్గమునందు వర్తించును, 

చీవ తె కస్ట కం నయనం We Formerly. 

: టే, అన్తమ్ ॥అ। అదర్భనే = కానరాకుండుటయందు వ ర్థిం 

చును ఉ॥ అన్తంగతో రావణ, అన్త్నంగతో భాన్మర ఇతి, 

Disappeerance 

స్తీ (సే) 
జ్ అస్తి అ॥ సశ్తేష = కలదనుటయందు వ_ర్షించును, a 

స్త్రి తీరా గాం, Present, now, 

(రుపోక్తా) వు 
టీ, ఉ ॥అ॥| అహా = కోపమువేతు ఉకె = పలుకుటయందు 

వర్తించును, ఉ॥ ఉ ఆగత శృతుః, రుహోకె హుమ్ అనియు పాఠము, 

ఉ| వృదా సై సేన విచారణీయ చరి ఆ" సిప్పన్తు హుం వర్తతామ్, 

jnterjection expressing wrath. 

రోం (ప్రశ్నే) 

టీ, ఊమ్ |॥అ॥ పశ్నమందు వ రించును, ఉ॥ ఆగత శత్రు 
లో ఆవి ల 

రూమ్, 

(ఒనునయీ) త్వయి! 'ర90॥ 
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టీ, అయి ॥అ| అనునయి= ఊాఅడించుటయందు వ_ర్హించును, 

ఉ॥| అయి ముగే, Encouraging ౪౦౦2౪676, 
థి 

(తశ్కే) ను (స్యాత్) 
టీ, ను ॥అ॥ తక్కే=ఊపాయందు వర్థించును, ఉ॥ అస్త 

త లగపహానం ను వివస్యా నావివేశ జంధిం ను మహీం ను, తక్కేతు 

స్యాత్ అను పాఠమునందు స్వాత్ అనునది యూహా యందు వర్తిం 

చునని యర్థము, 65|| న్యా త్క్్చు న్నోపపన్య శే, Indicating 

reflection. 

ఉపా (రాతేరవసాశే) 
UU 

టీ, ఉపా ॥అ॥ శాల్రెః= రాత్రియొక్క, అవసాచే=అంతము 
నందు, అనయా ప్రాతః కాలమునందు వ _ర్లించును, ఉ।॥ ఉపా జనాః 

'ప్రబుద్ద్య నే, ఉపా తనో నాయు రుస్రతి మన్షం, Close of the 

night, morning, break of day, ఇ 

నమో (నత)! 

టీ, నమః |॥అ॥| నతౌ = నమస్క్మారమునందు వ ర్రించును, 

ఉ॥ నమో పిష్ణ పె 3, Hail, salutation, bow. 

(వునర సై) ఒబ్ల 
టీ, అజ్ఞ [అ॥ ఫునః= మజీయునను, అ గ్థై= అర్గమునందు వర్తిం 

చును ఉ|| మూర్ధస్తు నావమ_న్హన్యః కి మజ్జి విద్వాన్ , Again, 

rather. 

(నిన్దాయాం) దుష్టు 

టీ, దుష్టు ॥అ॥ నినాయామ్ = చెడ్డది యను నర్గమునందు. 

వర్తించును, ఉ। దున్టువృ త్తి ట్ర్ రుర్ణనసా పల్, Hl. 

సుష్టు (ప్రశంన నే! ర 9౧|| 

టీ, సుమ ॥అ॥ వ్రశంననే = మంచిది యనుటయందు వ రిం 
© 

ఆలి 

చును ఉ|| సుస్లు భు కం మయా గృహే, Well. 
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ఆమా (ఒనుగుణ్యే) 

టీ, ఆమ్ | అ! అనుగుణ్యే = అనుకూలార్గ మునందు వ 

చును ఉ॥ ఆమ్ జ్ఞాతము, Oh; I see it now, Oh; yes. 

టీ, అయే ॥అ॥ న్సరణీ = సృరణమునందు వర్తించు 
ఉ॥ అయే పూర్వం కృతం మయా, Ah (showing recollectic 

ఫ (డ్విన్నుని రాకృతా। 

ట్, ఫట్ ॥అ| విన్ను = విఘ్న ముయొక్క_, నిరాకృతె 

పోంగొట్టుటయందు నర్తించును, ఉ॥ అస్త్రాయ ఫట్ గీ ౪ 

used in uttering spells to ward off evil. 

(అక్లకృతే” స్యా) నథకిం 

టీ, అథకిమ్ 1అ॥ అక్లీకృతౌ = అంగీకారమునం 

స్యాత్ = వర్తించును ఆ॥ "దేవదత్త కిం భోత్యుసి; అధథకిమ్, Y 

quite so. 

(హీననంబోధ శతు) శే॥ రః 

టీ, శే ॥అ॥ హీన = హీనునియొక్క_, నంబోధనే = 
చుటయందు వర్తించును, ఉ॥ శే రే పాప మవూాన్సికా దప 

(Used in addressing menials), “ఆమానుగుణ్య” అన్నది వె 

లీదివజకోం బ్రట్నప్తమని కొందటు, 

సాయం ( సాయీ) 

టీ, సాయమ్ ॥అ॥| సాయీ = సాయంకాలమునందు వ 

చున్కు ఉ॥ సాయంతన మల్లి కాసు, 276008. 

వ్ర ప్రాతః (ప్రభాత 

టీ, ప్రగో-స్రాతః ॥అ॥ ఈ ౨ ను, ప్రభాతే = ప్రాతః కాల 
నందు వర్పించును, జ! ప్రే నృవాణా మభ + థో రకా ద్భోహిః, | 

స్పన్థ్యాము పాసీత, Morning, 
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నికపా (ఒ స్తికే)! 

టీ, నికపూ ॥అ॥ అ న్సిశే = సమీపమునందు వర్తించును? 
Gi విలజ్ఞ స్ట లజా_ం౦ నికపా హానిష్యతి, Near. 

పరుత్సరానై కహమోొ (౬ భై పూశ్వే పూర్ణతశే యతి)॥ 

టీ, పరుత్ -పరారి-ఐవమః ;అ॥ ఈ ౩3 ను వరునగా, పూర్వే 

అబ్జై=పోయినయ(టియందును, Last year; పూర్ణత శే అబ్లై = 

అంతకు ముచన్నేటియందును, Year before the last; యతి = 
నడచుచున్న యేటియందును వర్షించును, CUIrent year; ఉ॥ 

పరారినళ్ళుతం విత్తం పరున్నష్ట్ర మభోగతః, ఐపమ శ్చీయ తె యశత్నా 

త్తతః కింవా భవిష్యతి, 

అద్యా (త్రాహ్న్య) 
ట్, అద్య tell అతృఅహ్నా =నడచుచున్న పగడియందు వర్దిం 

చును, ఉ॥ నరలో క2ఒద్య దుర్గ భః, Today. 

(థపూశ్వే=హ్నత్యాచా) పూరోగ_త్తరాపరా త్ | 

తథా౭_ధరాన్యా న్యత -దేతరా త్పూ ర్వేద్యు రాదయః॥ 

టీ, పూర్యో త్తరావరాత్ -అధరాన్యాన్యత లేత రాత్ -పూర్వ 

ఉత్తర అపర అధర అన్య అన్యతర ఇతర అను శబ్బములవలనం 

బుట్టిన, పూ ర్వెద్యురాదయ,:, పూర్వేద్యుః = నిన్న, Yesterday, 

ల ఉ_త్తశేద్యుః = రేపు, To-morrow, ఇళ్ళా అప రద్యుః = ఎల్లుండి, 

The day after to-morrow, Gt; అధ శేద్యుః = మొన్న, 

The day before yesterday, tt; అన్వ్యేద్యుః - ఇత రేద్యుః = 

మజీయొకనాడు, Another day, gat గో; అన్యత రేద్యు = రెండు 

దినములలో నొకనాండు, ౫౭ 0f two days అను నరములయందు 

వర్తించును, Gi నిమ_న్హ)యత పూశ్వేద్యుః, నాస్తి ముఖా దుత్త 

శేద్యు ర్వివాహాః పరికీర్పితః, ఆగతా నప ₹ద్యు సాన్, అధశేద్యు 

సృమా౫ తాః, అన్యేద్యు రాత్యానుచరన్య భావమ్, పళ్చమాపష్థ్యే 
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రన్యత శేద్యుః వీతరం దృత్యుసి, కష్టదినా దిత శేద్యుః యో 

గ్రష్టవ్యః, 
రై 

ఉభయద్యు కో భయీద్యుః 

టీ, ఉభయద్యు ఉభయద్యుః 1౪|| ఈ ౨ ను, రెండుదినము 

లను నర్గమునందు వర్దించును, ఉ॥ ఉభయద్యు రుత్సవః, BO0th 
days, Zid గాగ. 

(ప రేత్వహ్ని) ప రేద్యవి। 

టీ, పశేద్యవి 1అ॥ పశరేత్వహ్ని = మజునాంటియందు వరిం 
భా 

చును, ఉ|| ద్రప్రాస్ని పశేద్యవి నఖాయమ్, Next day, శ tz, 

టీ, హ్యః ॥అ॥ గలే = పోయిన దినమందు, అనగా నిన్న 
యను నర్గమునందు వర్తించును, ఉ॥ హ్య స్పర్భ్ట మభవ త్కార్యమ్, 

Yesterday, ఇళ. 

(ఒ౬నాగలె2 హ్ని) శః 

టీ, శ్వః ॥అ॥ అనాగ లే= రానట్టి, అహ్ని = దినమందు, అనంగా 
జేపను నర్గ్భమునందు న్నర్హించునుు ఉ॥ శ్వః కార్య మద్య కుర్వీత, 
To-morrow, ఇల, 

పరశ్య (స్తత్స ేఒ హని)! ౮3౫ 

ట్ర్, వరశ్వ; 1అ॥ తక్సరే = అవతలి, అహాని = దినమందు, 
అనంగా నెల్లుండి యను నర్గమందు వర్పించును ఉ॥ పరక(ో వా 

భవిష్యతి, The day after to-morrow, క్ష 

తదా తదాసీం 

టీ, తదా-తదాసీమ్ ॥అ॥ ఈ ౨ను, అప్పుడను నర్భమునందు 

వర్తించును, ఉ। తదా చత్సుష్నతాం ప్రీతిః, యడా స్యా లయ 

యా నజ్బః తదాన్ మేవ మే సుఖమ్, Then, at that time, గా, 
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యుగప చేకదా . 

టీ, యుగపత్ -ఏకదా ॥అ॥ ఈ ౨ ను, ఒక్క కాలమం దను 

నర్గమందు వర్తించును ఉ| యుగప డ్యా నేేదికః, ఏకదా మిళిత 

ద్విజాః, At once,at the same time, ext, 

సరదా సదా! 

ఠీ నర్వదా-నదా ॥అ॥ ఈ ౨ న్కు .ఎల్లప్పు డను నర్హమందు 
se థి 

వర్తించును ఉ॥ సర్వడా నర్వదోఒవీతి యాచతే యాచక 
స్సదా, Always, At all times, WAR, ఇకా, 

ఏత రి నమ్బ్రతీదానీ మధునా సామ్బ)తం (తథా)! రఈ9౬| 

టీ, ఏత ర కా-నమ్పుతి-ఇదానీమ్ - అధునా - సామ్బ)తమ్ ॥అ॥ 

ఈ ౫ న్కు ఇ్రప్పుడను సర్భమునందు వర్ధించును, ఉ॥ భవ న్స మేత నం 

మనస్వి గర లే, సమ్స త్యసామ్మ తం వక్ళుమ, ఇ్రదానీ నుసి, 

నంవృల్తి తః, లావ లేపా డధుసాొ౭_పి పూర్వవళ్, క్రో న్వస్మిన్ 

సామ్బ)తం లోకే Now, at this time, wii, 

(దిగాశ కాలే పూర్వాజా) (ప్రాగుద కృత్య గాదయః | 

టీ, గున కృత్య గదయా పాద క్ప)త్య గావ్యవ్యయ 
గ 

ములు, వూర్వాజా*=ః పూ ర్యామలమిన, దిగ్గేశ కాలే= దిగ్రైశ కాలముల 

యందు వర్తించును, (ప్రాక్ iఅ॥ వ్రది పూర్వదిక్క_నకును, East, 

ర్; పూర్వ బేశమునకును, Eastern, Yat; సూర కాలమునకును, 

Prior time, పేరు, ఉ|| (ప్రబ్మ ఖో౭_న్నాని భుష్ణోత, వ్రాగ్బాగతః 

పత డి పాద మువత్న కాసు, రసం సః శేవలాత్శచే, ఉదక్ ॥అ॥ 

ఇది ఉ శ్రరదిక్క.నక్, North, sut, & _త్రరచేశమునకును, 

Northern, sat; ఉ _త్రరకాలమునకును, Subsequent, పేద, 

ప్రత్యక్ ॥అ॥ ఇది పడమటిదిక్కు_నకును, "Vest, ఇగ; పడమటి 

చేశమునకును, Western, Ht; పీరు. ఆదిశ బనుచేత, అవాక్ = 



ఒం వాలా - 
+ 

pr 

. న... 

కకక అమరకోశము (తృ తీ య 

South, ఇగ; Southern, ఇగ or former; దతీణాత్ -దకీ, 

ఇత దీ కేన = Sంuthward, xia mt ai; ఉ_త్తరాత్-ఉ త్ర 

రత;$-౭ఉ లుల © శ ఇ ఇరా అధరాత్ -అధరతః 

అధశేణ-అధరసాత్ = Underneath, ఇస్తు పురస్తాత్ = Belore, 

ఇస; ఉపరి-ఉ పరిష్టాత్ = Above, tt; అధసాత్ = Behind, 

15; మొదలయినవి గ్రహీంపయిడును, 

ఇత్థవ్యయవర్లః = అవ్యయములయొక్క. మననవమా హాము ముగి సెను, 

| 

గ్రంథకర్త తాను గ్రంథాదియందు చేసిన “సంపూర్ణ 

ముచ్యతే నె 'ర్నామలిజ్షానుశాననమ్” అను ప్ర తిజ్ఞ చొప్పున లింగ 

ములతోడ నామముల కనుశాననముకొజకు వన్ణాంతరమును శ్రారం 
భించుచున్నాడు, 

నలిబ్బళా స్తై న్పన్నాదికృ త్తద్ధితసమాన శై: ర3౭॥ 

అనున్తై న్పజ్హ యా లీజ్జం నంకీర్లవది హోన్నయేత్ | 

టీ, ఇహనజ్ఞ)హే = ఈ లింగాది నం గ్రృహవర్షయందు, సలి 

శాస్త)ః = పాణిని వరరుచి మొదలై నారి చేత జెప్పంటబడిన లింగ 

లవమణములుగ ల, '్రైైయా మ్ దూ ద్భరా మై మెఠకాచ్*” అనునది 

మొదలయిన వాక్యములతో 6 గూడినట్టి, సన్నాదికృ తృద్ధితనమా 

నై 3= ననాద్యంత ఛాతునులమోాంది అ ప్రత్యయము మొదలయి; 

కృత) త్యయములవలనను, కివలభాతున్రలమోంంది కృత్చ/త్య యము 

వలనను, తద్ధితప్రత్యయములవలనను, నమాసనములవలనను బుట్టిన 

అనున్తైః= పు ఫ-రస్ధవ గృలయ ఎదుల చెప్పండని, “ప్రై భౌవాదా విక 

“కల టే యని క కడ్య్ UR ఇవి మొదలయిన ఏది ప్రత్యల 

ములో గూడీన వాక్య ములచేతను, “అదన రి దగు శేకీర్థా? ద్ర! 
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మొదలయిన సమానములతోం గూడిన వాక్యములచేతను, లిబ్బమ్ = 
(స్ర్రేఫుం నఫుంనక లింగములను, ఉన్నయేత్ = 'లెలిసికోవలయును, 

మరియు దృష్టాంతముచేతను లింగము నెజుగు నుపాయమును జెప్పు 

'చున్నాండు, సంకీర్ల వత్ =సంకీర్ల వర్షయందువ ల బ్రకృతి ర్రక్యయార్థా 

దులచేతను లింగమును తెలిసికొనవలెను, 

ఈ వర్ల్ణయందు( జెప్పనట్టి లింగలవణములకు. బూరగవర్లల 

యందు జెప్పిన విశేషవిభులతో విరోధము వచ్చినప్పు జేలక్షణము 

వర్తించు నను నంబేపహామును పరిహురించుచున్నా (డు, 

లిబ్దశేషవిధి ర్యా న్ విశేమైర్య ద్య బాధిత ః॥ ఠ౩౮ 

టీ, లిజశేపవిధిః = -ఈ వర్షయందు( జెప్పంబడు సామాన్య 

మయిన లింగలక్షణము, విశేపమైః =ఈ శాన్ర్రమున నక్క.డక్క డం 
జెప్పంబడిన పి శేవవిధులచేత, అబాధితోయది = బాధింపంబడని 

దెనచో, వ్యాపీ= తాను ప్రవ ర్లీంచునది యగును, అనలా నీ వర్ల 

యందు. జెప్పు లింగలవణము పూర్వవర్ణయందుం జెప్పిన విశెహ 
విధిని విడిచి పెట్టి కడమదిక్కున నే పృవ_ర్తించునని తాత్సర్యము, అది 

యెట్లన, సీ వర్ణయందు న్వర్గపర్యామములు ఫుంలింగముతాను అను 

విధి “ద్యోది వౌచ్వే (స్రైయామ్”” అను విశేషవిధిచోట (పవ 

_త్రింపదు, 

(స్ర్రీయామ్ 

టీ, (స్త్రియాం అను పదము “పుం స్త్వేనభేదానుచరాః” అను 

ఫుంలింగాధి కారపర్యంత మనువ_ర్తించి వచ్చును, కావున నదివటుకుం 

జెప్పు శబ్దములు (స్రీ లింగములు, 

IG 

ఈ దూ ద్విరా మెకాచ్ 
అవా 

టీ, వకాచ్ =ఒకయచ్చు గలిగిన, ఈదూద్వి రామా = ఈ'కొ 

రాంత ఊాకారాంత గ బ్బములు నీ, (శ్రీః, ధ్ భూః, భూః, 
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సయోని పాణి నామ-చ। 

టీ, యోని కలిగిన (వ్రాణులకుం జేరయిన శబ్బములు (స్రీ లింగ 

మునందు వర్తించును, ఉ॥ మాతా, యావిత్ , సురఖిః, కచేణుః, 

నాము విద్యున్నిశా వలీ వీణా ది గ్నూ నదీపహి)యామ్॥ 

టీ, విద్యుత్ = మెజుపు, నిశా=రార్రి, వల్లీ =తీలా, పీణా = 

ఏణా డిక్ =దిక్కు, భూ=భూమి, నదీ=నది, హీ)=నసిగ్లు ఈ ౮ వస్తు 

వులమొక్క_, నామ = పేళ్లు, విశేపవిధివాధ లేనివి సీ, ఇచట వీణా 

పర్యాయ ములకును, హ్ పర్యాయ ములకును, “జ్యాబూజ_న్హమ్- 

ఈదూద్విరామైకాచ ” అను ఓధులచేత ద్ర లింగము వీదించినను 

విన్పష్టార్గముగాం. జెప్పినాయు, _ కొందలు వాణేదిగ్నూ నదీధియామ్ 

అని పాఠము గలదనిరి. మొదటి వతమునందు హీ) పర్యాయము 

లయిన మందాత్ స్రీ డశబ్దములు పిశేసఏిధిబాధ కలవి గనుక నక్క_డ 

పీ విధి లేదు, 

అదచె రి వగు “బీ క+ దోర 
చది థె 

టీ, అద న్తః = అకాొానాంతము లబున యు_త్తరపదములతో 

. గూడుకొనియున్న, ఏ కార్టోట్వగుః = నమాహారమునందలి దిగు 

సమానము సీ, ద్వ్యిగునమానస మన సంఖ్యాపూర్వపదమైన నమా 

నము, ఉ|| పఇ్వానాం మూంలా:రోం ననూాహోర = పబ్బమూలీ, దశ 

మూలీ, త్రి లోకీ, 
(UU) ఇ 

న స పాతయుగాదిఖిః | 
CU 

టీ, పాత్రయుగాటిభిః = 6 త్రరపదము లయిన పాత యుగాది 

కబ్బ్వములతోం గూడియున్న, సః= ఆ ద్విగుననూనము, న (స్ర్రైలింగము 

కాదు, ఉ|| పజ్బపాత్రమి, చతుద్యుగ వు, త్రొభోవనమె, 

తల్ 

టీ, భాజబారమునందును, సమూహార్థ ముసందును, స్వార్థము 

నందును విథింవంబడిన తల్ ప్రత్యయ ముంతముగాం గల శబ్లములు 
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, ఉ|| ఫావార్థమున, ఫురుపన్య భావః పురుషతాా అళ్వతా; 

యాహోర్థమున, గ్రామాణాం సమూహాః గామా; జనతా; 

9ఆా; నహాయశత్యా; స్వార్థమున, చేవవవ దేవతా, 

బ్బనై యేనికడ్యచ్ శ్రా 

టీ, బృనే = నమూహార్లమునందు విధింపణుడిన య, ఇని లది థి , 
ఫ్రా (పా) కట్య చ్ , త అను ప్రత్యయము లంతముగాంగల 

ములు నీ॥, &॥ య ప్రత్య యాంతమునకు, పాశానాం నమూహః 
శా, ఈలాగే ఇని ప్రత్యయాంతమునకు ఖలిసి, కడ్యచ్ ప్రత్య 

గంతేమునకు రథకడ్యా (పా) రథకట్యా, త్ర ప్రత్యయాంతమునకు 

శ్ 

వైర మైథుని కాది నున్ ॥ రరం॥ 

టీ, వైర=విరోధమునందును, మైథునిక = వివాహమునందును, 
శబ్బముచేత పేప్పయందును దండమునందును దానమునందును 
ంపయడిన వున్ అను ప్రత్యయ మంతముగాంగల శబ్దములు నీ%,. 
విరోధమున, అశ్వమహీష యోర్వికోధః అశగమహివీ కా కాకో 

కి క్యా వివాపహామున, అత్రి భర ద్యాడజయోర్వివాహః; అత్రి భర' 

జికా, వసిష్టకుశికికా; పీప్పయందు, డ్యా చ్యాపాదా దదాతి ద్విప 

"౦ వదాలి; ది్భశ తికాం దదాతి; దండమునందుు, దాపాదా. 

తః ద్విపదికాం దణ్ణైతః, ద్విశ తి కాం దణ్జితః, దానమునందు, 

పాదా వ్య వసృజకి ద్విపది కాం వ్యవనృజతి, ద్విశ తికాం వ్యవ 

తి నున్ ప్రత్యయము వ్రు. ప్రత్యయ మునకు నుపలతుణము 
వ్ జో ర్ క నవువ ప్రత్య యాంతములకును కొన్ని యెడల (ప్రైలింగము 

9, ఉ|| శిభశ్య పాధ్యాయ యో ర్భావః శే. ప్యోపాధా యిక్కా 

స్రదులు, 

5 రా (గ్ర భావాదావని _క్తిన్లుషల్లజ్ఞ౪ చ్య్య బ్యు జ జేల్నా శాః। 

ర్ ఇ, టీ, (పై) వాదా = స్ర్ర్యధి కారమందలి భావాద్యర్థముల 

దు విధింపంబడిన అని-_క్టిన్-ణ్యల్-ణబ్ -ణ్వుచ్ -క్యప్ -యుచ్ - 

86 
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అజ్-అ-ఇజ్-ని-శ అను ప్రత్యయము లంతముగాలోల శబములు వ్, 

ఉ| అజననిః, అకరణిః - ఇచట నాక్రాశమునం దని ప్రత్యయము, 

కృతిః, భృతిః -. భావార్థమునందు క్రి కిన్ వ్రత్యయము, పవాహిక్కా 

ప్రచృర్చికా - ఇచట రోగాఖ్యయందు ణుగల్ , "కారికా, జీవికా-ఇచట 

ఛాత్వర్థమునందు ణ్వుల్, వ్యావ రో - ఒకరినొకరు తిట్టుకొనుట, 

వ్యాత్యుతీ - ఒకరి నొకరు సళ్లు చల్లుకొనుట - బ్రిచట కర్న వ్యతి 

హాోరమునందు ణ్. భవతః శాయికా భవతః అసికా - ఇచట 

పర్యాయార్థమునందు ణ్ , భవాన ర్హృతి ఇతుభథీ. కామ్, వయ; 

పాయికామ్ - ఇచట అర్హారమునందు ణ్వుచ్ , ఇముభఛభథీకాం మే 

థారయసి, ఓదనభతీ కామ్ = - ఇచట బుణార్థమునందు ణు్భచ్. ఇక్షు 

భవమీకా మే ఉదపాది ఓదనభతమీకా - ఇచట నుత్ప త్తియందు ణ్, 
వ వృజ్యా, బ్రజ్యా-ఇచట భా వార్థమునందు క్యవ్ , సమజ్యాా, నిషద్యా- 

దట సంజ్ఞ యందు కప్ , మణ్లనా, ఆసననా-ర్రచట భావార్గమునందు 

యుచ్, పదా భిదా, మృజా -ఇచట భావార్గమునందు అజ్, 
చికీశ్తా, జిహీర్తా - పచట సన్ ప్రత్యయముమోాంద భె"వార్థిమునందు 

అ ప్రత్యయము, కాంారిమ కార్త 9 ఉఇమాంకారిమ కార్ష క _ ఇచట 

ప ప్ర శ్నాఖ్యానములయందు ఇక్ జ్యానిక, గ్లాని? - కోట భావార్థ 

షునందు నిపృత్యయము, క ప్రత్యయాంతమునకు క్రి కి యా, ఇచ్చా 

ఇత్యాదులు, 

ఉగణాదిము నిరూరిశ్చ 

టీ ఉణాదులయందలి నిః టఊూః ఈః అను సీ మూడు ప్రత్యయ 

ములు నంతముగాంగల శబ్దములు (స్ర్రీలింగమునందు వర్తించును. 
Gi ని. ప్రత్యయమునకు శ్రేణి శ్రొణిః, యూ ప్రత్యయమునకు 

ఖర్జూఇ కజ్ణూః, చమూబ్ ఈ ప్రష్యయమునకు తస్తీ)ః, లశ్నీ శ 
ఇత్యాదులు. అగ్ని వహ్న్న యోని పాస్టి౯ళబ్బములు నిప ప్రత్యయాంతము' 

లయినను ఫుంలింగములను విశేషవిధి యున్నది, 

జ్యూబూజ్వన్తం చలం స్థిరమ్! శళంణ॥!| 

టీ, జీఅనలా జీప్-జీష్-జీన్ అను ప్రత్యయములు, అప్- 
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౨నలా టావ్-డావ్-భాప్ అను ప్రత్యయములు, ఈ యారును, జోష్ 

ను వప్రత్యయమును నంతముగాంగల శబ్దములు, చలమ్ = నిశష్య 

ఏఫ్నుములు అయినవియు, స్థిరమ్=నియతలింగము లయినవియు న్సీ॥, 
$॥ విశేష్యనిఘ్నుములయిన జ్యంతములకు ఫుంనః ఇయమ్ పౌంన్నీ, 
కపనో రియమ్ బెపగపీ, నియతలింగములయిన జ్యంతనములకు కరిణీ, 

'త్రాూకచట జీప్, దామోయణ్కీ గారీ- ఇచట జీప్, శార్టరవీ, బై దీ- 
౧ 

చట జీన్, అజా, వడకా, రమా - ఇచట టాప్, సురాజూ, బహు 

మా = ఇచట డావ్, కారీవగన్ధ్యా, వారాహ్యా - ఇచట వాహ్, 

వర్ళారూః, కరభోరూః - ఇచట ఊజ్ ఇత్యాదులు, 

నం గాయాం వ పూరణం చేనెౌొషూ పొల్లవా ణదిక్ | 
yy ఆటీ 

. తత్ = అముష్ట్రిపల్ల వాదులు, శ్రీణాయామ్ = ఈ క్రీడ 
ఏందు, 'ప్రహరణించేత్" = అఆయుధమాయెచేని, ఆ యర్ధమునరదు 

'ధింపయుడిన ణ ప్రత్యయాంతశ బ్ఞములు శ్రీ లింగమునందు వరిం 

సను ఉ॥ ముప్టిః ప్రహరణ మస్యాం కీ శాయామ్ వకాషా, 
ట్ర మీ Ww పి 

లాగున పాల్లవా,. లణాదిక్ అన్నందున దాండాదులును తెలియ 

"లను, 

ఘభఖో ఇ న్చాక్రియాజఒ స్యాం చే దాణ్ణపా'తా పొ ఫాల్లునీ॥ 

3 లీ. బ్రనంపాతాహి మృగయా తెలంపాతా న్య'ధితి దిక్ | 

టీ, సా క్రియా = ఆదండపాతాదిక్రి య, అస్యాంచేత్ = ఈ 

"ల్లున్యాదులయేందు కలిగినయెడ, ఆ యర్థమునందు, ఘజః= ఘషాం 

ముమోంద విధింవంబడిన, ఇ = ల్ల వ్రత్యయాంతము వీ ఉ|| దణ్ణ 

*తోఒస్యాంఫాల్డున్యా మితి దాజ్ఞపాతా ఫాల్లునీ, శ్యేనపాతోడ: 
గం మృగయాయా మితి శై సనంపాతా మృగయా, తిలపాతోఒ 

గం స్వధాయా మితి _తెలంపాతా న్వధా, దిక్ళబ్బమువలన 

గానలపాతాదులు సీలాగున తెలియవలెను, 

గ్ర్రై స్యా త్కాచి న్మృణా శ్యాది ర్యివమోఒపచయే యది! 
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టీ, అల్బార్గమునందు. వివ. కలిగినయెడ మృణాళీ' 

మొదలయిన కొన్నిశ బ్రములు (స్రీ లింగముతౌాను, ఉ॥ అల్పం. 

ళమ్ మృణాళీ, అల్చ్బోఘటః ఘుటిీ; ఇస్తే క స్రీ, విపాణీ 

ఖర్జూరీ అనునివి మొదలయినవి 'తెలియవలయు, కొన్ని యన్న 

అల్ఫోవృయుః వ్రతః ఇత్యాదులు స్రీ లింగములు కావు, 

గొందజు (మ్రైశ్వమని చెప్పి (స్రీత్వ ఏివతుయందు మృణా 

శబ్ల్రములు స్రీ లింగము లందుణో 

ఈ ప్రకారముగా లతుణముచేత లింగనిర్లయ మును 

యింకను క 5 రాంతాది క్రమమున లింగనిర్హయ మును జెప్పుచున 

లజ్కా_ శేఫాలికా టీకా థాతకీ పజ్జికా౭.౭_ఢకీ! 

సిధకా శారికా హిక్కా_ ప్రాచి కోల్కా_ పిపీలికా। 

తిన్లుకీ కణికా భక్ణీః సురజ్షా సూచి మాఢయః। 

పి్వ్య్చూ పితణ్ణా కాకిణ్య చఛ్చూర్షి వాల ద్రుణ దరత్ ॥ 

సాతి కగ్ధా కథా౭2_౭2_సస్టి నాభీ రాజనభా౭_పిచ | 

యుల్లరీ చర్చరీ పారీ హోరా లట్యాచ సిద్ధలా। 

లాయా లిమోచ గజ్జూపా గృధినీ చమసీ మసీ। 

ట్రీ, లం కాశ బ్రముమొదలు మసీశ బ్లప పర్యంతము గ థ్ 

స్తీ లింగములు, ఈ శబ్దముల కరము, "అజా. = రావణపళ్టి 

-శఫాలికా= వావిలి, టకా = వివముపదవ్యాఖ్యానము, ధాత 

మ్రాను, పజ్ఞ "కా = =ని శృషపదవ్యాఖ్యానము, అఢకీ= తువరి. 

సిధ) కా= బిల్లుమ్రాను, సారికా = గోరువంక £ పిట్ట; హాక్కా = శ 

ఎ్రాచికౌ= తజివెయూల, ఈ ల్మా_=కోొటవి, పిఫీలికా= చీము, 

తుమ్మికి చెట్టు, కణికా = పరమాణువు, ప్రీహిభేదమును, గోధ 

యని కొందజు, భీ = రచనాప్రకారము, సురజ్ఞా = క 

సూచిః=సూది, మాఢిః = చిగురాకు, పీచి యని కొందు, | 

గంజియు బూరుగబంకయు, పితణ్ఞా కా స్వపత్షుస్థాపనము లేని 

కాకిణీ = కర్గ మత్తులో నాలవ పాలు, పలములో నాల 
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కొందటు, చూర్జి ః= గద్య భేదము, శాణీ=సాన, ద్రుణీ= చెవిదూరు 

పాము, తాయగేలని కొందు, దరత్ =మేచ్చజాతి, చజీయ యని 

కొందటు, సాతిః = దానము, తీ వ్ర వేదన యని కొందబు, కనా = 

బొంత, కథా= చరిత్ర, ఆనస్టీ = పెండ్లి పీట, శవవాహానమని కొందు, 

నాభీ = బొడ్డు, రాజసనభా =-రాజుకొొలు న్రకూటము, యుల్లరీ = వాద్య 

సశిషము, చర్చరీ=నృ తృవిశేషము, పారీ=వనుంగు కాలిగొలుస్తు, 

హో రా= లగ్నాంశము, లట్యా= ఊర (బిచ్చుక, సిథ)లా= పూతిమత (3 ఎఖీ 
మోదము, సిబ్బెముగలదియు, లామో = లత్తుక, లిమా = చేనుగ్రుడ్డు, 
గణ్జూపా = పుక్కిలించుట, గృధసీ = రొండిలోని వాతవ్యాధి, 
చమసీ= సోమపాన పాత్రము, మదీ =మసీ, 

బతి (ప్రైలిజ్లనజ్ల హః, 

పుం_స్తేఏ 

టీ, ముందు నఫుంనశే అనువ అకు, జెప్పయిడు శబ్దములు 

వుంలింగముందు వ_ర్రించుననుట, 

నభేదానుచరా సృపర్యాయా స్సురాసురాః॥ రోర2౭॥ 

టీ, సపర్యాయాః = అమర నిర్ణ రాది పర్యాయములతోడను, 

దెత్యదై తేయాడి పర్యాయములతోడను కూడుకొనియున్న, సురా 

సురాః = సురశబ్దమును, అసుర శబ్దమును, నభదానుచరాః = తమ 

తమలో విశేషములయిన యిం దాగ్నా న్టది "దేవతల పేళ్లతోను, నముచి 

సంబర రావణాది రాక్షసుల పేళ్లతోను, తమతమ యనుచరులయిన 

హాహా హూహూ మాఠరపింగళాదుల పేళ్లతోను, చండముండ పహ. 

సాదులపేళ్లతోను ఫుంలింగములాను, ఈ శ బములలో విశేషవిధిగల 

శబ్బములం దీ విధి ప్రవ_ర్డింపదు, 

భ నఖ స్తనాః భీర౮ా! 
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ననన ననన ననన 

టీ, స్వర్గ జ స్వర్గము, యాగ = యజ్ఞ ము, అ ది =పర్వతము, 

మేఘు = మేఘము, అబ్ది =నము ద్రము, ద్రు=వృతుము, కాల = కాలము, 

అసి=ఖడ్లము, వర = బాణము, అరి =శత్రువు, కర=హా స్తమును, అప్ప 

నమును, కిరణమును, గణ్ణ = కవోలము, ట్ట = అధరము, దోః = 

బాహువు, దన్ల =. దంతములు, కళ్ళ = కంఠము, “క్ట = శేశములు, 

నఖ=గోళ్లు, న్తృన= స్తనములు, ఈ ౨౨ వ స్తువుల పేళ్లు నంభవించిన 

దిక్కున "వీని విశేషములేేళ్గును ఫు! వీనిలో చేనికి విశేపవిధి 
యున్నదో యక్క_డ నీవిధి ప్రవ_ర్థింపదు, అది యేలాగన, స్యర్ల 
వాచకములయిన ద్యో దివ్ శబ్దములును, వృతవిశేషవాచకము 

లయిన హరిచందన శింశుపాశ బృములును, కాలవిఢేహనాచకము 

లయిన తీథి ప్ర తిపదాదులును, బాణబాచకమయిన ఇషుశ బ్బమును, 

కిరణవాచకములయిన దీధిత్యాదులును, ఒష్టవాచకమయిన దశన 

వాసశ్ళబ్దములును, బాహుబాచక ములయిన భుజబాహున్రలును, దంత 

విజేషవాచకములయిన దంస్థ్రాశీర్వి పాణశబ్బములును, శేశవిశేషవాచ 

రకములయిన జటానటాశ బ్రములును, నఖవాచకములయిన నఖనఖర 
శబ్దములును విశేవవిధి కలిగియున్నవి కనుక నక్క_డ నీ విధి ప్రవ 
రింపదు. 

అలాటి ‘ 

అహ్నో పూనా; 
లో — | 

mn టీ. అహ్నాంతములయిన పూ ర్వాస్తోపరాప్త్రది శ బ్రములును, 

అహాంతములయిన ద్వ పాత్ర స్రహోది శబ్బములును ఫు!, అత్య హో 
భోజనమ్, నిరహా్నీ వేశా అను దిక్కుల నన్యపదార్థ్హము నపుంసక 

. ల్స్. స ] మయినను (గ్వ్రబింగమయినను అహ్నాంతశ బ్రములు వుంలింగములే 
యని. కొొందణు, 

ట్రీ, విషవిశేషవాచకములయిన సా రానీ )క శకి కేయాది 
తో ఆ 

| 
ర్త (7 శబ్దములు | పు!, కాకోల 'కాలక్రూటాదిశ బములకు విశేవవిధి యున్నం 

దుననచ్చట నీ విధి ప్రవ _'రింపదు, 
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ఠా ఆతాస్తాః (వ్రాగనష్ఞ కః 

టీ, వ్రాగనజ్ఞ ఫ్ట ఫ్ర 8 =సంఖ్యా పూర్వపదములుగాని, రాత్రాన్తాః= 

తాంతవనలయిన పూర్వరాత్ర, అపర రాత్ర అర్ధరా శ్రాది థు 

ఏ ॥ప్టు॥ రా ఆతాంతమయినను నమాహణమునేందు అహో 

కమి అని కలదు, అతిర్యాత్సః అను దిక్కున నన్యపదార్థము 

లఅింగమయినను ఫు! అని “హౌందబు, నజ్ఞ్యాపూర్వవదమయి 

శు గణరాత్రమ్, పఖ్బ రాత్రమ్ అని 1న 

. (శ్రువేప్రా (ద్యాశ్చ) నిర్యాసా 

టీ, (శ్రీ వేష్ట ల (శ్రీవాన - నరళ దృవ అనునవి మొదలయినవి, 

వ్ర గాః = మ్రానిబంక పేళ్లు పు! 

అనన్ననా అ వాధితాః। 'రళణా॥ 

టీ, అభాధితాః = విెశేషవిధులచేత చాధింవంబడని, - అన 

౩8 - అజ్జిరన్, వురోధన్ మొదలయిన యసంతములును,. సుప 
, ప్లీహ న్ మొదలయిన యన్నంతములును [ఫు!, అచాధితాః 
అందున “యశనస్, పయస్, నావుకి అను దిక్కుల ని విధి ప్రవ 

యదు, | త 

కరు జతు వస్తూని హాత్యా తు వ విరావమకాః। 

ట్రీ, కశేరుజతువస్తూని = కశేరు జతు వస్తు అను శబ్దములను, 

=విడిచి, శుదువిరామకాః =తు అను వర్ణము నంతముగాలల 

ణ్ సేతు మొదలైన శబ్దములును, ర అను వర్షము నంతము 

“ల చరు గురు మొదలై న శబ్లములును ఫు! , 'కశేదజతువ స్తు 

సులు న! ఇది యుపలవ్షణము గనుక దారు ళ్శ్రు కుస్తుమ్చురు 

) శ బములును | న! _ 

"కమ ణ భు రో పాన్తాయద్య దన్తా అమి ( ses 

పథనయన టో షానా 
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టీ, క-వ-ణ-భ-మ-ర-పహాథా-నాయ-నాట ఈ ౧౨ వర్ణములు 

నుపాంతములుగాను అకారమంతముగాను గలిగిన శబ్బములు ॥ఫ్ర్ర॥, 

వరునగా ఉ| అర్క.ః, స్ఫటిక ః, వృషః, నిక హః, గణక గుణ, 

కరువు రి కలభః, వ్యామః, గ్రామాల హర , సార;, థభూప;ః, సూప, 

అరక, శపథః, న్తనః, జనః, కులాయ ;, తన్గువాయః, రసః, దాస, 
థి అలా 

ఘుటః, పటః ఇత్యాదులు, 

t హ 8] గో శ్రాఖ్యాశ్చరణా౭._హ్వయా 

టీ, గార 69, వాసిషః అనునవి మొదలె న గో కాపత్యమును 
గ ఇటీ 9 కా త 

జెప్పు పేళ్లును, కఠః, బహర్భృచః, ఛన్ది గ౩ అనునవి మొదలయిన 

చ బ్య వేద శాఖా భ్యాతల పేళును వు! 

నా మ్య కర్తరి భావేచఫఘ ఇ జ బ్న జ సూథం చః! ర౫౧॥ 
ta 

టీ, నామ్ని =నంజ్ఞ యందును, అక_ర్పరి=క_ర్తృవ్యతిరి క్ష “కార 

కమునందును, భా వేచ= భాత్వర్గమా త్రమునందును, యణానంభవ 

ముగా వఏిధింపంబడిన ఘణఖ్ అచ్ అప్ నజ్ ఇను అభుచ్ అను 

సీ యేడు ప్రత్యయము లంతముగాలల శబ్దములు విశేషవిధి లేనిచోట 

iy, ఉ|| సంజ్ఞ యందు సుష్భునకు పాదం రోగం వేశం, క_రృవ్యతి 

రిక్త కారకమునందు మఖ నకు ప్రక్రియత ఇతి పాకారః, ప్రనీదన్య 
సిన్ని కి వానాదః, రజ్య శే అనే నేతి రాగ, ఛాొవారమునందు ఘను 

నకు త్యాగం, భోగః, అచ్చ )త్వయమునకు నయక జయ చయ్య, 
అప్ప త్య యమునకు కరక గరజ లవః, నజ్ పృత్యయ మునకు 
యజ్ఞః, యత్నః, ణం పృత్య యమునకు న్యాదః, యు ప్రత్యయ మునకు 

ఉరశ్ళదః, ద _నచ్చదః, అథుచ్చ్రత్యయ మునకు వవుఖు, నేసభుః 
ఇత్యాదులు, 

ల్యుః కర్తరి 

టీ, క_ర్తరి=క రరమునందు విధింపంబడిన, లు;!=లుం పత 
యాంతముఅ న, ననసగీరమణః-దహనః అనునవి ముద ఏ నో లై న 8 3 లయిన శేబ 
ములు ॥ఫ్ఫు! స్ 
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ట్, భా వే= భావార్థమునందు విధింవండిన, ఇమనిచ్ = ఇమాని 

చ్చత్య మూంతములయిన వ్రథిమన్ అనునివి మొదలయిన శబ 

ములు ॥వు!! 

ధో భఘో కి; (పొదిత్ 2.న్యతః। 

టీ, క = భావార్గమునందు విధింపంబడిన క ప్రత్యయాంతము 

యిన, ప్రస్థః-విమ్నః-ఆఖూళ్ళః- శ్యెనోళ్టః అనునవి మొదలయిన శబ్ద 

ములును, (్రాదితజ్యప, పరా అనునవి మొదలయిన యుపనర్లల 

కంశు, అన్యతః = వెటియున సుబంతమును కరువదముగాలోల, 

ననీ = ఘు నంజ్లిక ధాతున్రుమో(ద నధిక ర ణార్గమునందు విధింప 

ఎడిన్క, కీ? = కి ప్రత్య యాంతేములయిన అమ్బుధిః-ఇవుధిః అనునివి 

మొదలయిన శబ్దములు 1వు! 

ద్యన్షే (2౬. శ్వబడ బా వశ్వబడ బాననమాపా తే॥ ౮౫|| 

టీ. నమాహారవ్యలతిరి క్షమయిన అశ్యబడబా అను ద్వంద్వ 

“మూానరూపమయిన శబ్దము వు! ఇచట ““పూర్వ్యవ దశ బడ బా” 

ఎను సూత్రమునందు ద్వివచనము వివవీతము గాదని తెలియ. 
కీయుటకై. అశ్యబడణాః అని బహువచనమును ప్రయోగించినా(డు, 

మాూాహారమునందు ॥న॥ 

అధ బ్య అట > అ కాలీ లి 
కాన్సస్సూ ర్యేన్గుపర్యాయ పూరో్ట2.యః పూర్వక డ_వీచ! 

టీ, సూర్యపర్యాయశ బ్బ ములును చంద్రపర్యాయశ బ్దములును 

'యశ్శబ్దమును పూర్వములు గాంగల కాంతశబ్దము ॥ఫ్ర', ఉ| సూర్య 

"నక, రవికాన్తః, ఇన్లుకా_న్హఃి, చన్ల)కా_న్లః అయస్కా_ నః, 

విచ అన్నందున లోహకా_న్తశబమును ॥వు! అని కొందణజు, 

వటక శ్చానువాకశ్చ రల్ల కశ్చ కుడజ్జక | రీ ౩ | 

పుజ్ణోన్యూబ్ధస్సముద్లశ్చ విటపట్టధటాః ఖటః। 
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కోట్టా౭రఘట్ట పహాట్టాక్చ విణ్ణ గోణ్ణ పిచణ్ణవత్ | _ రగీర॥ 
ర ర 6 G5 CE Go | 

గడుః కరణో లగుడో వరణ శ్చ కిణో ఘుణః। 
CS ee ‘ ఇ 

దృతి సీమున్త హరితో రోమ న్టోద్లీథ బుద్బుదాః॥ రష! 

కాసమర్దో౭_ర్భ్బుదః కున్హః సేన స్తూపౌ నయూపకౌ। 

ఆతహః త_త్తి)యే నాభి కణప క్షుర శేదరాః! | ' ౮౫౬ 

పూర తురప్ర చు క్రాశ్చ గోల హిబ్బుల ఫుద్దలాః। 

వేశాళ మల్ల భల్లాశ్చ వురోజాశోఒవి పట్టిన! = -. .ఈ౫౭॥ 

కుల్మాషో రభస శ్రైన సకటాహః పతద్ల) హాః। 

టీ, వటకశబ్దము మువనలుకొోొని పతద్ద) పాశ బ్దపర్యంతము 

లయిన శబ్దములన్ని యు పు! ఈ శబ్బములలో+ గొన్నిటికి నర్గ ము- 

కుడజ్జకః =పొద, న్యూస్టిః = ఎడ తెగక 'యుచ్చరించిన యాతు భేంకార 

ములు, ధటః=తక్కె_డ, ఖటః =త్ఫృణవి శేషము, కోట్లః = దుర్లవి శే 

పషము, ఆరభట్టః =దొడ్డ బావి, హాట్టః= అంగడీ వీథి, గోల్డక= చేశవిశే, 

పము, వరణ్ణః =ముఖరోగము, దృతిః=తోలుకిత్తి, ఉద్దీథః= సామ వేద 

ప్రణవము, కానమర్హః=కసింద, స్తూపః= మన్ను మొదలయిన వాసి 

దిన్నె, కణపః= ఆయుధవిశేపము, కేదరః=వృశువిశేవము, పశువిశేవ 

మును పూరః= ప్రవాహము, మురప్రః=శరవి శేషము, చుక్రః =వుల్ల 
ప్రబ్బలి, గోళ = వర్తులాకారమైన మృత్సిండము మొదలగునవి, 

వం. ద్రైయాథా రావయవ విశేషమును, విధవాఫుత్తుండును, హిజ్బులః= 

ఇ్రంగీప్రీకము, పుద్దలః = జీవుడు, పరమాణువును, "కల్మామః = అర్గపక్వ 

ములై న 'ముద్దగోధూమాదులు, రభనః = త్వర, కేటోహాః=బహు 

ద్రవ్యాథార మైన మృణ్మ్మయాది భాండవిశేవ.ము, పతడ్ల)హాః = తమ్ము 

పడిగ, తక్కిన వానియర్థంబు లూహ్యాంబులు, . . 

బలి పుంలిజ్ఞ శేషః, 

కాన 
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నవుంన శకే౭_న్యత్ 

టీ, అన్యల్ = స్రీ లింగ న్రంలిం గములకండా వేజుమిన ముందు 
స్ప శబ్బరూపమంతయు, నవుంనశే = నవుంనకమున వ_ర్షించును, 
హీనేజన్యచ్చ. అను వాఠమున నిదియ యర్థము. 

ఖారణ్య పర్షశ్వభ)ిహిమోదకమ్!॥ రసం ॥ 

నీతోన్ల మాంస రుధిర ముఖాశీ ద్రవిణం బలమ్] 

ఫలహేమశుల్పలోహాం సుఖదుఃఖ శుభాశుభమ్॥ రా 

జలప్రుప్పాణి లవణం వ్యష్షానా న్యను లేపనమ్ | 

టీ, ఖ = ఆకాశమును, ఇంద్రియమును, తక్కిన శ్వ్చముల 

రము సుబోధ్యము, ఈ యాకాశోదిన స్తువ్రుల చేళ్గును సంభవించిన 

న వీని విశేషముల వేళ్లును విశేవవిధి చాధితములు కానివి |న॥ 

.[ఛభయామృత శకృృద్వ(స్రు) బాపాభరణ లాఖ్భృనమ్। ర౬ం౦| 

దా ర్యామధమృ ధాపత్య హృద యోదర కారుదమ్! 

ప త్తనాజిర కృజ్ణార్శ దాషరబర్గోడు మాననమ్॥ లభ 

భాష న్హంచా 

టీ, ఈ ౨ శ్లోకము లధికములని కొందజు చెప్పిరి, ఇందు 
ము-భయము మొదలైన ౨౩ వ స్తువులపేళ్లు విశేషవిధిచే చాధిం 

ుడనివి ॥న| | _ - 

౭౬ఒవ్య _కృలిబ్బన్య భణితౌ యత్చ్రయుజ్య తే!) 

టీ, అవ్య కృలిబ్బస్య = స్రీ , ;యనిగాని ఫురుషుండని గాని యెటు 

సి వ స్తువుయొక్క_, భణేలె” = = చెప్పుటయందు, యత్చ )యుజ్య లే= 

బ్దము  ప్రయోగీంపబడుచున్నదో. అది ॥న॥ ఇందుకు “నవా 

కాన్వాకింతస్య జాతం తద్చూహి హిపణ్ణిత?? అని 41 డ్ 

కోట్యూ న శా దినజ్ఞ్యాజ న్యా... వ. 
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టీ, కోట్యాః = కోటిశబ్దముకం"ు, అన్యా = వేజెన, శతాది 
జనర | _ అ జగ ం ద్ నళ్ట్య్యా =శతనహా స్రాది నంఖ్యావా చకములు fన॥, కోటి బము Ey 

వా లనూ నియుతం చ తత్ ॥ లో౬ ౨|| 

టీ, లకూ = లకశ బ్లము, వా=వికల్పముగా ॥న॥, పత్షమునందు 

సీ, తత్ =ఆ లతయీ, నియుతమ్ =నియుత మనివీంచుకొనును, 

ద్వ ఖ్ట్చేగా మసిసునన్నన్తం 

టీ, ద్వ చ్చ_మ్ = రెండచ్చులుగలిగిన, అసిసునన్న న్హమ్-లఅన్, 

దన్, ఉన్, అన్ అనునివి యంతనముగాంగల శబ్బములు Iన॥, ఉ| అనం 

తమునకు యశః, పయః, ఇనంతమునకు నర్పిః;, హావిః, ఉనంతము 

నకు వపుః, ధనుః, అన్నంతమునకు నామ, రోమ జ్ త్యాదులు, 

య దనా_న్ల మక ర్రరి। 

ట్రీ, అక _ర్హరి = కర్శర్థ వ్యతిరి కము లయిన కరణాధికరణ 

భావాద్యర్థములయందు విధింపంబడిన ల్యుట్స/త్యయము మొదలయిన 

వ్రత్యయములకు నాదేశమగు అనా నంయత్ =అన అనునది యంత 

ముగాంగగల శబ్దములు | న॥, క రణార్థమునందు, సాధ్య తె అనేనేతి సాధ 

నమ్, అధికరణార్థమునందు, అధి క్రి య తే అస్మిన్నితి అధికరణమ్, 
భావార్థమునందు, పచనమ్ ఇత్యాదులు, 

(కౌ _న్తం నలతోపధం శిష్టం 

టీ, త్రాన్సమ్ = త్ర అను నకురము అంతముగాణగల ప త్ర 
గాత్ర కళ  ఆాదిళ బ్బములును, నలోవధమ్ =లకారోపధము లైన కుల ఫల 
సలాదిశేబ్దములును, శిష్టమ్ = విశెపవిధిబాధితములు గానివి ॥న॥, 
"ందటు సలోపభమను దానికి నకారోపధములును లకారోవధము 
ఎను నని యర్థము చెప్పి యవన బసాదులును ॥న॥ అందురు. కొందు 

(తౌ న్తంననోపధం' అని పాఠముచెప్పి “కేవల ్ రౌంతములై న పాత్ర 
(శ త్రాదులును నకారోపధములై శ్రూంతములై న వస్త్రశ స్రాదులును 

Se) 
ఏ కారోవధము లై (తౌంతములై న ఆ _న్లత శ్రాదులును న! అందురు, 
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రాత్రం ఛోక్సై ఫ్టట్టయా ఒన్వితమ్। రోజ ౨|| 

న. 

ట్రీ॥ స్య గియాస్హార్ = నంఖ్యావాచక మయిన పూర్వపద 
ముతో, అన్వితిమ్ = కూడిన, రాత్రమ్ = రాత్రశబ్దము, Isl &1 గణ 

రాత్రమ్, త్రిరాత్రమ్ ఇత్యాదులు, ' 

పాశ్రాద్యదనై శెకార్థో ద్విగు ర్షమ్యానుసారతః | 

టీ॥ వాల్రద్య ఏ న్తెః = పాత్ర శబ్దము “మొవలుగాగల అకారాం 

తములయిన యు మ త్రర పదములతో? గూడిన దై, ఏకార్థః = నమాహాో 

రార్థమునందు వ న రించిన, డి(గుః = ద్విగునమానము, లమ్య్యూను 

సారేతః జా ప్రయోగానుసారమువలన, Iన॥ ఉ|| పజ్బపాత్రమ్, త్రొభు 

వనమ్, చతుద్యుగమ్ ఇత్యాదులు, 

ద్వ సై పక త్యావ్వయీ భావా 

టీ, ద్వ దై పకత్వ = నమాహో రార్థమునందు వర్తించిన ద్వంద్వ 

రమూనమును, అవ్యయీభావొ = అన్యయీ భొవసమూసమును, న 

క॥ నమాహారద్వుంద్వనునకు పాణిపాదమ్, అశ్వబలీవర్షమ్. అవ్య 

పా భావమునకు ఉపకుమ్మ మ్, యధావిధి, 

పథ స్పజ్జి వ్య యా త్సర ః॥ రో౭ర॥ 

తీ, సజ్జ "్ట = నంఖ్యను జెప్పు శబ్లములు, అవ్యయాల్ = అవ్యయ 

నములు ఏీనిక్ంు, పరః = పరమై 'కృతనమాసాంతమయిన, పుధః= 

'థశబ్లము విజశేషవిధి బాధితము ానిది, ॥న॥ ఉ॥ సంఖ్యాపూర్వక 

మునకు ప్రి త్రీపథమ్, చతువ్పథమ్, _అవ్యయపూర్వక మునకు వివథమ్, 

ంప్పుథహో, 

_వస్థ్యా కాయా బహూనాం చే ద్విచాక్భాయం 

"టీ, వష్థ్యాః అను నీపదము “కస్థోశీనరనామసు * అనుపర్యంత 

వనువ _ర్లీంచును, పష్ట్యాః = సస్థ్యంతేముకం కొం బర మైన, ఛాయా= 

యా శబ్లమంతముగాగల తత్పురుపనమాసము, "బహూనాం 
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చేత్ = ఆఛాయ బహువస్తువుల నంబంధియెన |న॥|, విణాయమ్ 

అనునది యుదాహారణము, వీనాం పనీణాం ఛాయా విచ్భాయమ్ 

అని న్మిగ హము, 

నంపహాతె"నఫా | 

శాలార్థా౭విపరా రాజా౭_మనుప్యూ ర్థా దరాజకాల్ ॥ రో౬=౫॥ 

డాసీనభం నృపనభం రతస్పభ మిమాదిశః ! 

టీ, పష్ట్య్రంతముకంకెం బరమయిన, సంహాతౌ = నమూ 

హోర్థనునందు వ ర్తించిన, సభా=నభాశబ్ల మంతముగాలోల తత్పురుష 

సమానము ॥1న!, పష్ట్యంతములయి, రిలాజకాల్ = రాజశ బ్బవ్యతి 

రి క్షములైన, రాజా౭_మనుప్యా ర్థాత్ = రాజపర్యాయములకం"ఖును 

రక్ష. విశాచాది వాచకముల కంకేను, పరా=పర మై, శాలాన్టాఒవీ = 

శాలార్గకమునై న, సభా = నభా శబ్బమంతముగాంగల తక్స్ప టమ 

సమానమును ॥న॥, దానీనభ మనునదీ మొదలు 3 ను క్రమముగా 

నుదాహరణములు, ఇమాదిశః అన్నందున నీలాగే యుదాహరణాం 

తరములు తెలియవ లను, 

పజ్ఞ పక్ర, మూ_న్తశ్చ తదాదిత్వ ప్ర, ప కాశ నే॥ ర౬౬॥ 

కోప రేవ క మాం. ది 
షు Uy 

టీ, ఉపజ్జిీషక్రమా_న్హః = ఒకరు చెప్పకయే తనచేత నెజుంగ 
బడిన వస్తువు ఉపజ్జా అనబడును. ఒకరు చెప్పకయీ తనచేత నారం 
ఖింపంబడిన వస్తువు ఉప క్షమః అనంబడును. ఇట్టి యుపజ్ఞ'పక్ర పక మ 

శబ్దము లంతములుగాగల వష్టితత్సు రుషసమాసములు, తడాదేత్వ 
ప్రకాశ చే= ఆయుపజ్ఞోప క్రమములకు మొదలు త్రోంయనపుడు ॥న॥, 
ఉ॥ కోపజమ్, కోషకృమమ్, ఇచట కన్య ఉపజ్ఞా కోపజ్జ్ఞమ్, కస్య 

ఉప్మక్రమః కోప క్రమన్ అని విగ్రహములు, ఇందుకు క అనలా 
బ్రహ _ అతనిచేత నొకరుచెప్పకయే మొదట  నెబులయిడినది 
యనియు, నతనిచేతనే యొకరు చెప్పకయే మొదట నారంభింపంబడి 

నది యనియు నర్థము, ఆ ెంటికిని వరునగా వేదమును సర్లమును 
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) శెవ్యములు, అదిశ బ్దముచేత ప్రాైచెతసోపజ్ఞం రామాయణమ్ 

| త్యాదులు తలియవలను,. 

క్ట న్థోతినర నొమసు | 

టీ, ఉళీనర = ఉళీనరదేశమునందలి, నామసు = నంజ్ఞ విషయ 

ఏయినవుడు,. కన్ధా= కస్థాళబ్ద మంతముగాంగల వస్టితత్పుదపునమాా 
ము ॥న॥, సౌశమినాం కనా సౌశమికన్గమ్, అహ్వారళ ్ థమ్ ఇత్యా 

ఏ లుదాహర ణములు, 

భావేనణక చిద్భో ౭ శ్య నమూహే భావకర్శణోేః || 

అద_న్తప్రత్యయాః 

టీ, .నణకచిద థీ = నప్రత్యయ ఇ పుత్టయ క ప్రత్యయ 

కారే త్చత్యయములకం కొ, అన్యే=ఇతరములై న, భావే = ధాల్వ 

ఘునందు విధింపయిడిన కృత్చ/త్యయ ములు, 'నమాహే = నమూః 

ర్థమునందును, భావ కర్ణణోః = ఛావకరా ర్ధృములయందును విధిం 

బేడిన, అద న్వప్రత్యయాః = అకారాంత తద్దిత పత్యయములును 

తముగాలణగల శబ్లములు న, ఉ|| కృత్సత్యయములకు భావా 

బునందు వ _న్హవ్యమ్, ఇచట తవ్య ప్రత్యయము, జయమ్, ఇచట 

త్, బ్రహ్మూభూయమ్, ఇచట క్యప్, సాంరావిణంవ రతే, ఇచట 

ణ్ 4: అకారాంత తద్దితములకు నమూహారమునందు,. భితూణాం 

నాహో భె తుమ్. గార్భిణమ, యావతమ్, ఇచట అణ్, భావ 

స్పర్ధములయందు భుక్షన్యభావః కర్షవాళ "క్ష ఫ్రమ్; శ్రాహూణ్యమ్, 

టు హ్య్ , యత్నః, నాద్యకః, అఖూళ్ధః, జయః, ఇవి మొదలయిన 

కచిత్స్రత్యయాంతములు !వు! 

వుణ్యసుదినాభ్యాం త్వహః పరః 

టీ, పుణ్యసుదినాభ్యామ్ = పుణ్యసుదినశ బములకం కె, పర$= 

మెయు౧డు కృతనమాసాంత మైన, అహ; = అహాశ్ళబ్దము 1న, 

ఫుణ్యాహమ్, సుదినాహామ్, ఇచట సుదినశ బ్లము క్ భనమాత్ర 

$కము, 
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క్రియాజఒవ్యయానాం భీదకా న్వేక ల్వే 

టీ, క్రియాఒవ్యయానాన్ = క్రీ యలక్రును అవ్యయములకును, 

భేదకాని= విశేషములయిన శబ్దములు ॥న॥, అవి ఏక ల్వేఒపీ అన్నం 
దున నేకవచనాంతములును, ఉ|| క్రీ మావి శేషవణములకో మన్షం 

పచతి, మృదుపచతి, అవ్యయవిశోేషణములకు క్యశోభనం, శ్యోర 

మణీయమ్, 

బ్రకను గొన్ని నఫుంనక్ ములను న్యరూపముచే( జెప్పుచున్నా (డు, 

2. ఫ్యుక్షతోటశే। . ళ2౮ 

చోచం బర్హ్హం గృవాస్టూణం కిరీటం మర్శ యోాజనమ్। 
oJ థి 

రాజసూయం వాజపేయం గద్యపబ్యె కనేః కృలతే"॥ రజ £ా॥ 

మాణిక్య భాహ్య సిన్లూర చీర చీవర పజ్టరమ్! 

లోకాయతం జారీతాలు విదలం స్థల బాప్తాకమ్! ళ౭ం౦॥ 

ట్, ఉక్టశ బ్దము మొదలు ఛాట్లాకళబ్దపర్యంతమైన శబ్దములు. 

॥న॥, వీనిలోం గొన్నిటి కర్ణములు __ --ఉక్టమ్= సామవిశేషము, తోట. 

కమ్= వృత్త తవిశేషము, వోచమ్= తాటిపండు, తిరీటమ్ = =చుట్టుట్క 

లోకాయతమ్ = చార్వాక శా స్ర్రము, విదలమ్ = డాడిమవిత్తులు, 

వినలు మొదలై నవాని బేడలని కొండబు, స్థాలమ్ =భేజనపా త్రము, 

pt) నపుంసకలి ఇ శేవః, 

సున్న పుంనక యో; "సే ఫో 

టీ. లది (స్రీ వుంసాధికారమువటి కోనువ ర్లించును, శేషః = 
ఫున్నఫుంనక వివరణములయందుం. చెప్పబడు అర్ధ ర్వాదిశ బ్దములు॥ప్న | 

౭-ర్ధశ్చ విణ్యాక కళ్ళ'కాః। 

మోదక _న్తణ్ణక ప్రజ్క_ కాటకః ఖర్వటోఒ ర్పదః॥ రకిం॥ 

పాతకోదో్యో గచరక తమాలామలకా నడః! 
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సజ్జమం శతమా నార శమ్చు లావ్యయ తాణ్ణవమ్। 

కవికం కస కార్పానం పొారావానం యుగ స్థరమ॥ ర౭౩॥ 

పూయం పవ పాల్సీ వే యూసం చమన చిక్క_సే! 

టీ, పందులతో గొన్నిపే కర్ణము-అర్ధర్చ: = = బుక్కు లోనగము, 

= భూవణము (పా) దగ్గాక 8, హౌటకః =అల్బవ సము, ఖ్రరగటః = 

ఏశతమధ్యమునందుండ. ప్రథానగా/మము (ప) ఉపగాామము 

కంట కావ్ఫత గ్రామము (పా) కర్చట$ః = చిన్నపంచ, చరకః = 

క గ్రంథము, పుస్త సనమ్ = పూయుట మొదలయిన క్రియ, వున్నక 

a బున్తమ్ = మాంనవిశేపము, శతనూనమ్ = పలిమె(డు 

తూమెడు భాన్భము "మొదలయినవి యని కొందజు, అర 

ము, నకారాంతము, అకా రాంతనుని కొందటు, శమ లమ్ = 

ము, అవ్యయ మ = అవ్యయశ్ బ్లములు, కఏకమ్ (పా) కవియమ్ 

కపీయమ్ = క శెము, యుగన్ధరమ్ = రఖము నొగలు పరత 

మని కొందణు, పూయమ్ = "వీము, ప్రే గీ వమ్ = కిటికి, మదన 

)స్ కొందణజు, పాత్రీ వమ్= యస్టోపకరణమప, యూషమ్ = పెనలు 

రయినదానికట్టు, చమసమ = యజ్ఞ పాత్రము, చిక్కనమ్ = 

దుల వి విష్ట్రము, 

అర్థ రానా స్ఫుతాదీరాంపుం స్త కం యదై (దికం ధు)వమ్॥ 

తన్నో క్ష మిపా లోనే2వీ త చ్చేద _న్నృస్తు "సేపషవత్ | 

టీ, అక్దర్పాడా = అర్ద ర్చాదిగణమునందు, ఘృతాదీనామ్ = 

1. రాదిశ బ్బములకు, యత్ ఫుంన్తైమ్ = ఏ లింగము చెప్పం 

, అది ధు/వమ్ = నిశ్చయముగా, వె దికమ్= వేదసిద్దము, తత్ = 

ఇహ = ఇక్క_డ, నో కమ్ = చెప్పబడలేదు, లోనేఒవీ = 

నందును, తత్ =ఆ ఫుంలింగ ప్రయోగము, అ_స్టిచేత్ =కలిగిన 
శేవవదస్సు= శేషమువ లె నగును, అనగా “శేవం తు శ్రేయం 
మోగతః అని ముందు చెప్పుచున్నాడు; అక్కడ శేష 

నీశ్యాన్ర్రమునందుం దాను జెప్పని నామలింగనిర్ణయములు 
{ 



ఏలాగున శిష్ట ప్రయోగమువలన దెలియ(దగినవో యాలాగున నిక్క 
డను తెలియవలనని యర్థము, 

పతి సున్న వుంనకలిజ్ఞ శేహ: 

మ్రైఫుంనయోః 

టీ, ఇది (స్రైనవుంన కాధి కారమువర కనువ_రించును, 

అపత్యానాః 

టీ, అపత్య = అసత్యార్గమునందు విధింపంబడిన అణ్ ఇఖ్ 

యజ మొదలయిన ప్రత్యయములు, అనాః = అంతముగాలల థ్ 

ములు ప్ప॥ ఉ॥ బొపగవః, బి వగప్; చామీః, దాశ్నీ; ; గార్ల్యః, గార్తీ, 

ద్విచతుష్టట్ప దోరగాః॥ ౮౭౫ 
జూతిభేదా; 

టీ, ద్విచతుష్టట్పద = ద్విచతుష్టట్పదజాతులంజెప్పు శబ్దము 
లును, ఉరగాః = నర్పవాచక శ బములును ప్ప! ఉ|| ద్విపదజూతిక్షి- 

పురుహః, వురువీ;) కుక్కుట, కుక్కుటిీ, చతుప్పదజాతికి-మృగః, 

మృగీ, వట్పదజాలికి-భ)మరః, భ)మెరీ, సర్పవాచకములకు-ఉరగః, 
ఉరగీ, ద్విపదజూతు లుపలతు,ణము కనుక, , మత్స్య్యః, మత్సీ ఇత్యా 

దులును ప 

స్రమాఖ్యాశ్చ స్ర్రయాా. స్పహ 

టీ, పునూఖ్యా:= స్రురుషవాచకము లయిన ప్రష్టగోపాలగణ 

నాది శబ్దములు, స్రైయోగైన న్పహా= వుటవషవనంబంధమునలన (స్ర్రైలను 

జెప్పు ప్ర పస్ట్. గోపాలీ గణక ఇర్యాదికబ్లములతొ ద ప్ప వచట మరి 

యొక వ్యాఖ్యానము గ్ర = (స్రైవ్య క్ర క్రి యోగః = పురుష సంబంధ 

ములచేత, ఫుమాఖ్యాః = ప్రపోహారాది పృరుషనాముములను పొందు 

నని, ఈ ౨ వ్యాఖ్యానములయందును ప్ర పన్గగోపాలాది ప్రాతిపదిక 

ములు ఫుఠుషులను (స్త్రీలను జెప్పి ద్విలింగము లొననుట, 'ండవ 

వ్యాఖ్యానమునందు *నహా అను పథము ముందటి మల్ల కపథముతోం 

'బేరచున్నది, 
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అ. 

మల్లకః | 

యోని ర్భరాటక స్పా ఏతిర్యర్లకో రూటలో మనుః 

మూషపా నృపాటీ కర్కన్లూ ర్యష్టీ శ్చాటిః కటి కుటీ! 

టీ, మల్లకశబ్దము మొదలు కుటీశ బ్లము పర్యంతము లయిన 

ములు ప్ప ఇందులో? గొన్ని టికి నరము - మల్ల కః = ప్రమద, 

కః=సిలి మొదలయిన వన్నెలు, (పా) వల్లకః=పీణా, రూటలః= 

క్కవు చెట్టు, ఇయంమనుః = మనువు పెండ్లాము (పా) ఇయం 

8 = తపస్విని, నృపాటీ = పరిమాణ విశేషము, నదివిశేషమును, 

= గుడిసె, 

ఇతి స్తీ ఫుంలి “శేషః 
IR 

నఫుంనక యో; 

, ఈపదము తీ లింగాధికారమువర కనున ర్లించును, 

భావ క్రియ యోష్ట జ్ కషచిచ్చవుళ | ర౭౭॥ 

ఓ"చిత్య మాచితీ మైత్సం మైత్రీ వుడ్. ప్రాగుదాహృతేః। 

ట్రీ, భావ క్రియ యో; = భావార్థక రా రములయందు ఏధింహప 

ప్య౫క్ =హ్యజ్బ)త్యయాంతములును, వుఖ్ =వుజ్బా)త్యయాం 

న్కు కచిత్ = ఒకానొకదిక్కున న్న, మ్యజ్బ)త్య యాంతము 
కదాహూరణములు, బచిత్యమ్, జాచితీ; మైతగ్యమ్, మెత్రీ, 

ఇది దిక్స్ప దర్శనము కనుక వైదగ్ధ ఫ్: వైద్య: అను 

మ్, ఆనుపూర్వీ ఇవ్ మొదలయినవి తెలియవలెను, క్వచిచ్చ 

కున బాహుమ్్, దార వము, శె క్షమ, మొదలయినవి నవుం 

లేను, వుష్ = వుణ్సత్యయాంతేములు, ప్రాక్ =మునుపే, 
మనుష్యవ రాదులయందు, ఉదాహ్బృుతః= చెప్పణలడియున్నప్, 

ుట్లన, చోరికా ఆహోపురువీకా వార్దకమ్ అని క్వచిచ్చ, 

ఏన వుఖ్, ప్రత్యయాంతములు క్ న్ని (స్ర్రీలింగములే క్ న్ని 

'లింగములే కొన్ని రెండులింగములును కాబట్టి ప్రయోగ 

న తెలిసికొన? దగినది, 

(Ee 
ee 
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జట ఒడ న్ జీ డె అదం లా వస్థ్య_న్లప్రాక్పదా స్పేనా కాయా శొలా సురా నిశాః॥ 

స్యు ర్యా నృసేనం శ్యనిశం గోశాల మిత చేచదిక్ | 

టీ, పస్ట్యంతపూర్వపదముగాం " గల సేనా ఛాయా 

సురా నివా శబ్బములు న్న, స్యుః = ₹ను, నృసేనమితా దు 

హరణములు, ఇత చ అన్నందున వృతుచ్చాయమ్, యవ 

అనునవియు. దెలియవ లెను, ఇచట వా అన్న ందున నృ సేనా, 

చాయా, గోశాలా-యవసురా-శ్వని శా అని (స్ర్రీలింగోడా 

ములును తెలియవలెను, శ(నిశ మనంగా కృష్ణచతుర్ల శి, 

ఆబన్నన్తో త్తరపదో దగు శ్చాఫుంసినశ్చ లుప్॥ 

త్రిఖట్వంచ త్రిఖట్విచ త్రితతంచ త్రితమ్యవి! 

టీ, ఆబన్న _న్లం=ఆబంతమును అన్న ంతమును, ఉత్త! 

% _త్తరపవముగాణగల, ద్విగుశ్చ = ద్విగునమానము, అపుంసినశ్న 

అనలా. అన్నంతన కారములకు లోపము వచ్చునని యర్థము 

త్రిఖట్యమ్, త్రి త్రిఖట్వి మొదలయినవి, 

బ్రతి (స్ర్రీనపు ఫుంనక శేషః 

త్రీమ పార్రీ ఫుటీ పేటీ వాటీ కువల దాడివూ! 

టీ, పా త్రీశబ్దము ముద లాణుశే బ్లములు మూడు లి 

యందు వ రించును, 
వావి 

బ్రతి తిలిజ్ఞశేహః, 

పరలిజ్ఞం న్వు పథానే దనే తత్పురుశే పెమవీచ | 

ట్రీ, న్వప్రభానే ద్వ న్వ్వే= ఇతరేతర యోాగద్యంద్భము; 

తత్స్పురే ఏ2_సిచ=తత్సురుష నమానమునందును, పర లిక 

పదముయొుక్క_ లింగము వచ్చును, ॥ఉ॥ ఇత లేతర యోగద్య 
నకు ఆ॥ కుక్కు_టమయూ ర్యా, మయూరీకుక్కు బా; తత్పురువ 

అర్థ విప్పలి, కర కినలయమ్, 

బ్రతి పరవల్లి జశేవః క్క 
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అర్థాన్హాః చ్రాద్యలం సాస్థా౭.పన్న పూర్యాః పరోపగాః॥ 
J 

టీ, అన్ధాన్తాః = అర్థ శ బృమంతముగాంగల సమానములును, 

(వ్రాద్యలం ప్రుప్ర:జ పన్నపూర్వాః = చ్రుద్యుపసర్లలును అలంశేబ్లమును 

న్యస్త ప్తశబ్దయను ఆపన్న శ జ ఫలమును పూర్వముగాంగల నమానములును, 

తస్పుడుషము లయినను, 'పరోపగాః -వి శేవ్యలింగము గలవి, అర్థాం 

తములకు॥ ఉ॥ గ్రాహ ణాయూయమ్ు, భాసాణార సూ పః గ్రాహణాన్థా 

యవాశథూక భా Aa సారం పయః Oa +దులకు a పతకా నః 
= Ore: ww wa 

ఖటామ = అతిఖట్వః పురుషః, అతిఖట్యూ నీ, అతిఖట్వం కలమ్ 

ఇత్యాదులు, అలంపూర్యమునకు lel అలంజీవి కామె అలంజీవిక 8, 

అలంజీవికా, అలంజీవికమ్; ఈలాగున ప్రా_ప్పజీవికః, ఆపన్న జీవికః 

అనునవియు, 

తద్దితా సై ద్విగుః 

త్ర రద్ధికాచ్రే- తద్ధి ఆ “ర్థమునందు విధింపంబడిన, ద్యిగుః =ద(గు 

నమాసము విశేస్య లింగముగలది. కా. పత్ససుక పా లేము నంస్కృృతః 

పఇ్బుక పాలః వురోడాళ,, పజ్బుక పాలా యవాగూ,, పాక పాలం 

కూరి 

శ 

గ 

స్థా సర్వనామ తవ న్లకాః | 

ట్రీ, స్టా సంఖ నా కక కద్దములు నరర్టనామ = సర్వనామ 

శ బ్బములును, తద న్తకాః=లఅవి యంతముగాంగల శ బ్బములును, విశేష 

విధిలేనివి విశేష్యలింగముగలవి, |ఉ| సంఖ్యావాచ చకములకు = ఏక; 

పురుషః, ఏకా స్రీ ఏకం కులమ్ ఇత్యాదులు, సర్భనామములకు - 

సర్వః; సరా, నర్వమ ఇత్యాదులు, సంఖ్యాంతములకు ఆ పరమెక ః, 

పరమైక్కా పర మైకమ్ ఇత్యాదులు, సర్వనామాంతములకు - పరమ 

సర్వః, పరమన ర్యా, పరమనర్వమ్ ఇత్యాదులు, 

బహుపీ హి రడిజ్నామ్నా మున్నేయం త్ర దుడాస్ఫాతము॥ 

టీ, అదిజా షన్న్నూన్ = దిగాషాచకశ బ్దములకంశె వేటయినశబ్ద 

ములకు వచ్చిన, బహువీ/హిః = బహుపీ)/హిసనాసము. ఏశేవ్య 
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లింగము గలదియాను, తదుదాహృతమ్ = దానికి నుదాహారణ, 

ఉన్నేయమ = ఊహాంపదగినది, ఎట్లనంగా, చిత్రా పటా యస్య + 
జ అపు ఎటు ఆప బగ dy ఆం పటః పురుపుః, చిత్రపటా (మై)? చిత్రపటం కులమ్ ఇ దులు, 

గుణ దవ్య కియా యోగోపాధయ:ః పరగామిన।ః। 
ల లీ 

టీ, గుణ =గుణమును, దృవ్య= ద్రవ్యమును, క్రియా = కి 

యును, యోగోపాధయః = ప్రవృ_ ప్రీనిపి త్త తముగాలోప శబ్దము 

పరగామినః = =విశేవ్యలింగము గలవి, 14ఉ॥ సణోపాధులకు - న 

శాటిః, శుక్లః పటః, శుక్లం వనమ్; ద్రవ్యోపాధులకు- -దణ్చే పురు 
దణ్ణినీ (సీ స "వతి కులమ్, 'కియాహధులకు-పాచకః పురుషః పా 

గ్ర పాచకం కులమ్ ఇత్యాదులు, 

కృతః క్ర ర్హరకిసంజ్ఞాయాం 
ై లి ఈ 

ట్రీ, అసంజ్ఞాయాను = సంజ్ఞావ్య తిరి కృమయిన, కర్శరి= కర్త 

నందు పిధింపంబడిన, కృతః = కృత్భ త్య యాంతేశ బములు వి శవ్య! 

ములు గలవి, ఉ॥ కరా, కర్డ్), కర; కుమ్మ కారః, కుమ్మ కారీ, క 

కారము ఇత్యాదులు, సంజ్ఞ యందు సింహాః, వ్యాఘ్యుః అని ॥ఫ్ర 

కృతాః కర్తరి కర్మణి! ర 

టీ, క _ర్హరి= కర్తర్థమునందును, కర్మణి = కర్మార్థమునం! 

విధింపంబడిన, కృశ్యాః = కృత్య ప ప త్యయము లంతముగాంగల శబ్బవ 

విశెహ్యలింగములు గలవి, 1ఉ॥ క్షర్హర్ణమునందు - భవ్య_న్హరుః, భ్ 

లతా, భవ్యం ఫలమ్; కరా, రననందు ఎవ _కృవ్యః వ రక్తః 

వ క్షవ్యమ్; ఇాబారమునంటదు - స్థాతవ్యమ్ అని !న॥ 
ఆవ థి థి 

= అణాద్యన్హా _స్తేనర క్రాద్య గై నానార్థ భేద కాః। 

టీ, తేనర క్రాద్య ర్లే= దానిచేత నిది చాయ వేయ బడినది 

నది మొదలై న యరములయందు విధింపంబడిన, అణాద్యన్తాః= ఆ 

త్యయము ముదల న తద్ధిత ప్రత్యయము అంతముగాలోల శ బవ 

నానార్థ భేద కా; _నానారములకు విశేషణము-లై విశేష్య లింగము: 

యాను, ఉ|| కుసు మ్ఫ్ళొనర కః కాసుమ్భః పట కౌసుమ్బో చా 
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దమన నా ద ద ల ల ర న a mm తతత! 

కాసుమృం వన్ర్రమ్, ఇకో శ) దేవతా౭న్య ఐన్ష?ః వురోజాశః, ఐస్టీ) 

బుక్ , ఐన్ల)ం హాపిః, కండలు “నానార్థ భద కాః”” అనునది ప్రత్యే 

కముచేసి నానార్భవాచకములై న శబ్బములు విశేవ్యలింగములు స గలవి 

యాానని యర్థము చెన్చి యందులకు నుదావారణములుగ శివో వ ద్రఃః 
శివా గౌరీ, శీవం భ ద్రమ్ అని ఇప్పుదురు. 

దితి వాచ్యలిజ్ఞ శేషః, 

పట్సంజ్ఞ కా (స్ర్రైషు నమా యుష్మ దస్తు _త్తీ త్రి జవ్యయమ్! 

ట్రీ, షట్సంజ్ఞ కాః = షట్సంజ్ఞ శబ్బములును, యుప్తుత్ =యుష, 

చృబ్దమును, అన్నత్ = అన్నచ్యబ్దమును, విజ్ = తిజంతములును, అవ్య 

యమ్ = = అవ్యయమును,; త్రీిషుసమాః = మూండులింగములయందు నేక 

రూపము లై యుండును, పుట్సంజ్ఞ ము లనంగా షకారాంత నశారాంత 

సంఖ్యావాచక ములును, క తిశ బములును, lel ప.కా రాంతసంఖ్యకు - 

వడిమే, వడిమాః, షడిమాని; నకారా _న్లసంఖ్యకు - పజ్బ ప్రా వాణాః, 

పజ స్ర్రీయః, వల్వాకిన్షియాణి; కతిశబ్లమునకు - కతిపురుషాః, కతి 

(స్ర్రీయః కతికులాని; యుష్టుచ్చబ్దమునకు - త్రగ్చంపుమాన్ , త్వం స్రీ, 

త్వంనపుంనకమ్; అనసుచ బ్రమునకు - అహాంప్రుమాన్ , అహం ట్రై, 

అహాంనప్రంనక లెజ న్హమునకు - పచతిఫుమూన్ , పచతి(స్ర్రీ, పచతి 

ఫుంనకమ్; అవ్యయమునకు - ఆ్వెర్లిరిః, ఉచ్చె శ్చాలా, ణమ 

హామ్, 

ఇత్యలిజ్ల ప్రకరణము, 

వరం విరోభే 

టీ, ఏరో భీ=విరోధమనంలా నన్య త్ర, చరిత్తార్థషణీనన' శక. 

లవణము లెక యుదాహరణమందు (పౌత్రి ఫీంచ్లలు అట్టి విరోధ 

మో లింగాదినం గ హూవర్షయందుః చెప్పిన ఫక్షణములకు న రోభవించిన 

దిక్కున, పరషో= పరమైన లక్షణము చేత విధింపంబడు లింగమే 

నిర్ణయింపందగినది, అది  యిట్లన, అనురపర్యాయ ముల్లు ఫుంలింగము 



స 
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అని సుంలింగశేహ మునందుం జెప్పిన లశీణము రాకుసాదికేబ్దః 

యందు జరితార్థము, అసంతములు నఫుంనకము లని నపుంసక: 

"శేవమందు. జెప్పిన లక్షణము యశళ్ళ్శ స్టాదులయందు. జరి తార్థ 
ఈ రెండులకుణములును 'ర కుశ్శబ్దమందు చ్చై_ష్పములయ్యెను గ్ 

నిచట పరమై ద్వ ౪ చ్క._మసిసునన్నంత మను లక్ష,ణముచే వి 
రూ. 

బడిన నవుంనకలింగ మే సిర్దయింపందగినది. ఈలాగున నక్క_డక 

నూహించునది, 

శేషంతు శయం శిష్ట పు ఆయోాగతః! 

టీ, శవము. ఈ శాశ్రమునందు. జెప్పబడని నామము! 

లింగములును, శిష్ట ప్ర యోగతః = మహాకవి ప్రయోగమువ 

శ్రయమ్= తెలియందగినది. 

ఇతి లిజ్లాదిసజ్ఞ)హవర్షః, 
౧ 

ద త్యమర సింహాకృృత. నామలిజ్ఞానుశాసనే। 

తృతీయ కాళ్లు సె చె ఎవూన్వ స్సాజ్జ ఏవ సమగ్ధితేః |} 

టీ, ఇతి= పూర్య్వో క్ష మైన, నామలిజ్లానుకాన సే= నామలిం 

వానన మను, అమర సింహాక్ళ లతే" అమర సీంహునియొక్క_ గం 

నందు, తృతీయ; = = మూండవదయిన, సామాన్య కౌణ్ణః = స 

జడము సాజఏవ = నమగముగానే, సనమరితః = నెటు 
గె © థ్ 

బడయెను. 

ల న్ా కవముగు నామలింగానుళాసనమునందు 

వ. న్లో న i it స ర్స _ జ” అట స్నో ఎ 

దా వత్స అ య కాండము నంపూచ ము, 
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